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Apresentação 

 

Por onde passa a inclusão social em tempos de mídias digitais e da possível 

produção  de conteúdos interativos como uma emergente indústria no Brasil e na 

Região?  

A partir dessa pergunta e por acreditar que uma das respostas possíveis é a 

construção de centros de produção (também conhecidos como pólos ou clusters), 

pesquisa e formação para comunicação digital tendo como foco os conteúdos 

interativos, passei a desenvolver o presente estudo de pós-doutorado na Cátedra da 

Unesco/UMESP  para a Comunicação e o Desenvolvimento. Os conteúdos digitais são 

compreendidos neste trabalho como todo material de áudio,  imagem,  texto ou dados 

oferecidos ou produzidos pelas audiências através de diferentes plataformas 

tecnológicas. 

A escolha do tema teve como base os anos de trabalho em Comunicação Digital e 

as pesquisas que venho  desenvolvendo sobre o tema e que apareceram publicamente no 

livro “Mídias Digitais” (Ed. Paulinas, 2005). Entre elas é possível citar a pesquisa sobre 

a Cartografia Audiovisual Brasileira (2006), que mapeou os tipos de programas estavam 

sendo desenvolvidos para TV aberta e por assinatura em termos de entretenimento  e 

ofereceu subsídios ao governo para a escolha do modelo nipo-brasileiro de televisão 

digital. Também é possível citar a pesquisa sobre a Indústria de Conteúdos na América 

Latina e Caribe (2008), realizado para a CEPAL em 11 países da Região, que mostrou a 

preparação dos países estudados para a passagem do mundo analógico para o digital, 

assim como o livro “Comunicação Digital” (Ed. Paulinas, 2008). Para além da área 

acadêmica, desde 2008 represento o Brasil como coordenadora do Grupo de Trabalho 

sobre Conteúdos Digitais do Plano  eLAC 2015 para a Sociedade da Informação e do 

Conhecimento na América Latina e Caribe, que conta com a representação de 16 dos 28  

países participantes do Plano estratégico. 
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O presente estudo de pós-doutorado tomou como base a passagem do mundo 

analógico para o digital, mostrando que a sociedade ocidental se encontra no estágio da 

ponte, no meio do caminho, dividida entre aqueles que ainda não estão incluídos 

digitalmente e aqueles que já utilizam as tecnologias digitais. Mas a brecha digital se 

multiplica em diferentes estágios e vai muito além do plano econômico, educativo ou 

cultural. Entre os incluídos digitais, estão os nativos e  os imigrantes, estes últimos, em 

sua maioria são adultos com  mentalidade analógica que precisam se  adaptar 

rapidamente às plataformas tecnológicas e a convergência de mídias. Além da brecha 

geracional, que separa drasticamente o mundo jovem do mundo adulto, existe uma 

brecha que, apesar das possibilidades financeiras e culturais, separa uma boa parte do 

mundo adulto e as  pessoas de terceira idade: a brecha tecnológica. 

Os paradoxos e contradições da passagem do mundo analógico para o digital, a 

complexidade de apropriação e uso de novas tecnologias, a partir do exemplo da 

televisão digital realidade dá o tom do debate que aparece no decorrer deste estudo:  a 

necessidade de pensar o mundo de forma mais abrangente e complexa para dar conta 

das mudanças que a sociedade ocidental está passando. Isso inclui ruptura de 

paradigmas no campo da comunicação, onde outrora as noções de indústria cultural e, 

mais recentemente, de indústrias criativas,  eram temas inquestionáveis. No presente 

trabalho, re-discuto, ainda que rapidamente, a noção de Nova Ordem Tecnológica 

(Barbosa Filho e Castro, 2005, 2008, 2009), assim como adoto a transdisciplinaridade, a 

partir de Edgar Morin e Jesus Martín-Barbero como noções  fundamentais para realizar 

o diálogo entre as ciências e compreender as transformações que o campo da 

Comunicação vem passando. 

A questão tecnológica está presente em todos os capítulos, assim como as 

diferentes plataformas: TV digital (TVD), rádio e cinema digital, celulares, videojogos 

em rede, computadores mediados por internet e a convergência de mídias. No entanto, a 

tecnologia é apenas um dos temas transversais deste estudo e toma importância na 

medida que colabora para novas práticas sociais, culturais, educativas, afetivas, 

trabalhistas e de modelo de negócios. A proposta do trabalho dá espaço para observar e 

analisar a emergente indústria de conteúdos digitais na Região, com ênfase na  televisão  
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digital interativa, e no desenvolvimento de pólos, clusters e/ou centros de produção, 

pesquisa e formação para conteúdos digitais interativos no Brasil e países vizinhos. 

Neste trabalho, a noção de plataformas tecnológicas assume uma nova dimensão, 

a partir da diferenciação entre plataformas tangíveis e plataformas intangíveis. As 

plataformas tangíveis são os equipamentos onde se concretizam e circulam os conteúdos 

digitais. Exemplos de plataformas são tangíveis:  a TV digital, rádio e cinema digital, 

videogames em rede, celulares ou computadores mediados por internet.  Como  

plataforma intangível está a  internet, onde circulam e se multiplicam os conteúdos 

digitais sem os limites da matéria e da noção de linearidade. 

A inclusão social e digital pode ser considerada como o ponto de chegada do 

presente estudo  que toma como exemplo a emergente indústria de conteúdos digitais, 

mais especificamente o uso da TV digital interativa como  possível espaço de inovação 

e desenvolvimento sustentável.  Nesse sentido, inovação é compreendida em um sentido 

mais amplo indo além do viés economicista e produtivo. Ela inclui projetos envolvendo  

empresas, governo e academia, mas também projetos com  as redes sociais, associações, 

cooperativas e organizações não-governamentais (ONGs). A inovação é analisada como 

a implementação  de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente 

melhorado, ou um processo ou um novo método de marketing,  ou ainda  um novo 

método organizacional nas práticas de negócios e na organização do local de trabalho 

que poderá ser desenvolvido a partir de um mesmo espaço físico com parcerias em 

diferentes regiões. 

No decorrer dos capítulos são  mostradas as diferenças e proximidades entre o  

modelo nipo-brasileiro de televisão digital e outras plataformas tecnológicas, entre elas 

o uso da televisão através do computador mediado por internet (IPTV) ou nos celulares. 

Também é debatida a diferença entre TV analógica e TV digital,  fundamentando os 

motivos da escolha desta plataforma como área de estudo, que considero um novo 

espaço para pensar inovação, incluindo a Comunicação, a Educação e a Cultura e que 

possibilita o acesso, uso e apropriação por diferentes atores sociais. 
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A escolha da televisão digital como objeto de estudo para área de concentração 

dos centros de produção de conteúdos digitais não ocorre por acaso. Leva em 

consideração dois fatores. O primeiro são os dados estatísticos que mostram  que 

vivemos em uma sociedade audiovisual e que  a televisão é o aparelho que está mais 

presente na casa dos brasileiros (98% dos lares, em zonas urbanas) e dos latino-

americanos.  

O segundo fator diz respeito ao incentivo que os governos da Região vêm dando a 

essa nova tecnologia. No caso brasileiro, o governo Lula ainda no primeiro mandato 

criou 22 consórcios técnicos envolvendo 106 universidades públicas e privadas 

brasileiras, institutos de pesquisa e empresas privadas para desenvolver no país um 

modelo própio de TVD.  No projeto, foram aplicados cerca de R$ 70 milhões do Fundo 

para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações  (Funtel) para a criação de 

inovações brasileiras, incluindo o aperfeiçoamento de equipamentos e tecnologias e de 

softwares nacionais, que culminou na criação do middleware Ginga que permite a 

interatividade, a mobilidade e a interoperalibilidade na TV digital terrestre, de caráter 

aberto.  

Apesar do importante valor dedicado a área tecnológica e da valorização da 

expertise nacional, contraditoriamente quase nada foi aplicado até o momento no 

desenvolvimento de conteúdos digitais interativos para o novo modelo de televisão. Os 

valores aplicados, seja na televisão pública ou voltados para os conteúdos educativos, 

seguem majoritariamente uma visão analógica de construção de roteiros, sem levar em 

conta as possibilidades interativas, o que permite melhorar apenas a imagem e o som 

dos conteúdos desenvolvidos. 

Depois do estudo da passagem do mundo analógico para o digital, da escolha da 

televisão digital interativa em canal aberto como espaço de inclusão social, do debate 

sobre inovação e desenvolvimento sustentável a partir do estímulo a emergente indústria 

de conteúdos digitais, passo ao debate de como estão se organizando alguns países 

latino-americanos sobre o tema. Foram escolhidos como objeto de estudo e comparação 

cinco países, além do Brasil. São eles: Argentina, Colômbia, Peru, Uruguai e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/R$
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Venezuela, sendo que a Colômbia é o único  Estado da América do Sul que não adotou 

o modelo nipo-brasileiro de televisão digital. 

Este estudo foi dividido em cinco capítulos,  assim considerados:  

 

Capítulo 01 – A Passagem do Mundo Analógico para o Digital 

Capítulo 02 - Da Separação dos Saberes à Televisão Digital 

Capítulo 03 -  A TV Digital e o Caso Nipo-Brasileiro de TVDi 

Capítulo 04 - Inovação e Desenvolvimento 

Capítulo 05 - Primeiros Passos  para Desenvolver uma Indústria de Conteúdos Digitais 

 

No final do trabalho foi incluído um pequeno glossário que, espero, ajude aos 

leitores a compreenderem os termos técnicos utilizados sobre Comunicação Digital e 

mais especificamente sobre televisão digital, inovação e tecnologia. Esse glossário se 

baseia nos estudos apresentados no livro “Comunicação Digital” (2008) e nas 

contribuições  feitas a Enciclopédia Intercom de Comunicação em 2010. 

 

Ao encerrar esta apresentação aproveito para agradecer aos colegas pesquisadores 

e representantes de governo dos países estudados que colaboraram enviando 

informações, links para páginas web, apresentações oficiais em Power Point e 

relatórios, que ajudaram a formatar o capítulo 05 deste trabalho. Meu especial 

agradecimento a Ana Bierzebe e Luis Valle, da Argentina, Victoria Kairuz y Elias Said, 

da Colômbia, Gerardo Arias, do Peru, Saadia Sanchez, Virginia Guillen, da Venezuela e 

a equipe de AGESIC, no Uruguai. Também agradeço a leitura atenta dos colegas José 

Marques de Melo, Eduardo Vizer,  André Barbosa Filho e Carlos Cristo. 

Boa Leitura! 

 

Cosette Castro 

Verão de 2011 
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Sobre o Método 

 

O estudo sobre a produção de conteúdos digitais voltados para a televisão digital 

interativa como espaço de desenvolvimento sustentável na América Latina e Caribe teve 

como recorte a pesquisa em cinco países, além do Brasil. Foram escolhidos Argentina, 

Peru, Uruguai e Venezuela,  que adotaram o modelo nipo-brasileiro de TVD, e a 

Colômbia, único país da Região que optou pelo modelo europeu.  

Os países selecionados possuem  alto percentual de habitantes com  televisão em 

casa e têm uma importante tradição audiovisual, seja como países produtores de 

conteúdos audiovisuais, como é o caso do Brasil, Argentina, Colômbia e Venezuela, 

seja como países consumidores de audiovisual, como o Uruguai e o Peru. 

Quadro 01 - % de televisão nas casas 

Países Estudados  % da população que têm 

televisão em casa 

Argentina 98% 

Brasil 98% 

Colômbia 79%  

Peru 67,5% 

Uruguai  95% 

Venezuela 90% 

              Fonte: Informe  Industrias de Contenidos en Latinoamérica 

 

Os seis países se encontram em diferentes estágios de desenvolvimento de 

conteúdos digitais, o que possibilita o estudo comparativo entre eles: 

Brasil – Desenvolveu modelo de TV digital em parceria com o Japão, conhecido como 

nipo-brasileiro em 2006,  que foi adotado pela maior parte dos países da América do 

Sul. Produz conteúdos audiovisuais digitais de forma individualizada, através de 
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universidades e empresas. Desde 2006 possui o Fórum do Sistema Brasileiro de TV 

Digital (FSBTVD) onde representantes da indústria, da academia e do governo se 

reúnem para definir os rumos da TVD no país.  

Argentina – Adotou o modelo nipo-brasileiro de TV digital em 2009 e em 2010 

anunciou a criação de 09 centros de produção de conteúdos digitais interativos para 

televisão digital aberta. Tem interesse em tornar-se a referência na produção de 

conteúdos digitais interativos na Região e apresenta como vantagem uma ótima 

produção audiovisual e o uso da língua espanhola. 

Colômbia – Único país da América do Sul a adotar o  padrão europeu de TV digital, 

anunciou a adoção em 2008. Em 2010, realizou curso de formação para mais de 500 

pessoas e anunciou a criação de seis centros estaduais de produção de conteúdos digitais 

para TVD voltados para educação à distância. 

Peru – Em 2009 adotou padrão  nipo-brasileiro de TV digital e em 2011 acaba de 

receber dois laboratórios do Brasil para construir o centro nacional de produção de 

conteúdos digitais. 

Uruguai – Em 2007 adotou  o padrão europeu de TV digital e no dia 1º. de janeiro de 

2011 anunciou a mudança de padrão para o modelo nipo-brasileiro. Um mês depois, o 

governo daquele país anunciava parceria com o governo brasileiro para produção 

conjunta de conteúdos digitais interativos para TVD. 

 Venezuela – Adotou o modelo nipo-brasileiro  de TV digital em 2008 e já realizou dois 

cursos sobre conteúdos digitais.  Produz conteúdos audiovisuais interativos para 

educação a distância, voltados para computadores mediados por internet. 

Neste estudo utiliza-se a  abordagem transmetodológica, nos termos propostos por 

Efendy Maldonado (2008), que trata da articulação dos métodos para compreender a 

complexidade do mundo atual. A partir de estudos teóricos transdisciplinares busca-se 

trabalhar com métodos articulados de acordo com as exigências teóricas. 

O trabalho de campo teve caráter exploratório quali-quantitativo, com uso de 

material  de base documental e bibliográfico, utilizando como suporte revistas, livros, 

pesquisas e informes, páginas web e/ou artigos acadêmicos.  
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Também foram realizadas: 

1. entrevistas semi-estruturadas via internet com pesquisadores e autoridades 

(gestores públicos) sobre as políticas públicas para produção de conteúdos 

digitais e/ou  formação dos centros de produção de conteúdos audiovisuais 

digitais  nos países estudados; 

2. observação participante, a partir das visitas aos países selecionados, que 

permitiu recolher dados da realidade local; 

3. consultas de base histórica.  

Durante o projeto foi usada a abordagem quali-quantitativa, com ênfase no 

enfoque qualitativo.  O uso de conceitos estatístico-comparativos  ajudou nas  análises 

quantitativas e a metodologia qualitativa colaborou no aprofundamento do   estado da 

arte   sobre o incentivo à indústria de conteúdos digitais e desenvolvimento de políticas 

públicas para a produção de conteúdos audiovisuais digitais, evidenciando algumas  

experiências que estão sendo realizadas na América Latina.  

A metodologia qualitativa contribui para  a profundidade das observações, mais 

que a amplitude dos estudos quantitativos. O uso do estudo de caso e sua posterior 

comparação, diz (Piñel y Gaitán, 1995), é um método que permite conjugar amplo 

espectro de uso de materiais, como documentos, evidências históricas, entrevistas, 

observação direta e também a comparação.  

Segundo o pesquisador mexicano Guillermo Orozco (1996), isso ocorre porque os 

objetos científicos não estão dados. Eles são construídos pelo pesquisador e 

compreendidos a partir da ação e do esforço em atribuir sentido, particularmente em um 

tema tão novo como as tecnologias da informação e da comunicação, o uso de novas 

plataformas tecnológicas para produção de conteúdos digitais, assim como as 

possibilidades de desenvolver conteúdos interativos e para convergência digital. 

O uso de dados comparativos tornou possível avaliar o estágio em que se 

encontram os países estudados no que diz respeito a produção de conteúdos digitais 

interativos com ênfase na televisão digital, assim como a prioridade dada por esses 

países à temática, através da análise de diferentes categorias. Já a observação 
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participante ocorreu durante  visita aos países selecionados que permitiu o contato com 

pesquisadores e gestores públicos, assim como o acesso a produção de conteúdos 

digitais desenvolvidas localmente.  

Para analisar o estágio em que os países se encontram foram escolhidas como 

categorias de análise a existência de pelo menos uma das características abaixo: 

1. Um centro nacional de produção de conteúdos; 

2.  Clusters ou pólos de produção estaduais ou locais; 

3. Laboratórios para produção de conteúdos doados pelo governo brasileiro em 

países que adotaram o mesmo modelo de TVD; 

4. Centros de produção de conteúdos digitais interativos conjuntos entre diferentes 

países. 

 

          Para analisar  a prioridade dada pelos países estudados sobre produção, pesquisa e 

aprendizagem voltadas para conteúdos digitais na área de televisão digital foram 

utilizadas como categorias de análises a existência de uma ou mais características 

abaixo: 

1. A atualização sobre a legislação audiovisual e sobre radiodifusão ou criação de 

uma nova lei; 

2. A criação de agências nacionais para tratar do tema ou de ministérios 

específicos; 

3. A existência de políticas públicas de fomento a produção, pesquisa e 

aprendizagem; 

4. A existência de políticas públicas para oferta de conversores digitais com 

middleware Ginga incluído (que permite o uso de recursos interativos na 

televisão) a preços populares. 

Finalmente, a abordagem transmetodológica permite ao pesquisador formular questões a 

partir dos processos históricos, articuladas com a necessidade de transformação social 

dos países estudados, e do estágio do conhecimento alcançado, levando em 

consideração a análise inter-relacionada dos temas abordados. 
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1º. Capítulo 

A Passagem do Mundo Analógico para o Digital 

 

Introdução 

 

Refletir sobre a comunicação e sobre conteúdos digitais em um mundo em 

transformação não é tarefa fácil. Desde 2005, tenho debatido em conjunto com outros 

colegas  sobre comunicação digital, sobre as novas  mídias
1
 digitais, sobre convergência 

e o uso de diferentes plataformas
2
 tecnológicas, principalmente pelas mudanças que 

vêm ocorrendo no âmbito da vida social. Essas transformações incluem questões 

econômicas, políticas, culturais, educativas, tecnológicas, ambientais e comportamentais 

e mostram como as formas de pensar, estar e perceber o mundo vêm sendo alteradas 

radicalmente. Tais mudanças geraram a compreensão de que vivemos em uma  Nova 

Ordem Tecnológica
3
.  

Na proposta de Nova Ordem Tecnológica, vale a pena recordar  Heidegger 

quando diz que a essência do tecnológico não é algo técnico, mas a maneira que o 

homem produz a si mesmo e a relação com a tecnologia
4
. E em sendo a maneira como o 

homem produz a si mesmo e a relação com a tecnologia,  concordo com Eduardo Vizer 

(2004), quando diz que as tecnologias são uma construção social, uma manifestação 

cultural. Ou seja, seu valor e legitimação são determinados por seus usos, pelo contexto 

social e pelas conseqüências desse acesso,  usos e aplicações. 

                                                           
1
 Uma mídia, segundo Eliseo Verón (2001), é a articulação de uma plataforma, de um suporte, mais  uma 

prática social.  
2
 Existem plataformas tangíveis e plataformas intangíveis. As plataformas tangíveis são os equipamentos 

onde se concretiza e circulam os conteúdos digitais. Exemplos de plataformas são tangíveis:  a TV digital, 

rádio e cinema digital, videogames em rede, celulares ou computadores mediados por internet.  Como  

plataforma intangível podemos citar a  internet, onde circulam e se multiplicam os conteúdos digitais sem 

os limites da matéria e da noção de linearidade. 
3
 Tema sobre o  qual André Barbosa Filho e eu escrevemos e debatemos em artigos,  livros (2005, 2006, 

2007, 2008, 2009 e 2010) e conferências.  
4
 Aqui vista como a aplicação de um conhecimento científico para alcançar um resultado prático. 
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A Nova Ordem Tecnológica aponta que o conjunto de transformações que 

estamos passando  não conseguem ser explicadas por um único paradigma ou ciência, 

pois em separado  uma ou outra teoria  já não dá conta de explicar algo tão radical como 

a passagem do mundo analógico para o digital. Essas transformações, embora sejam 

atravessadas pelas tecnologias, exigem um olhar abrangente e transdisciplinar
5
. 

Levando em consideração a complexidade
6
 do tema, busquei apoio em diferentes 

autores e teorias, mas particularmente em Edgar Morin e Jesus Martín-Barbero, que 

estimulam o diálogo entre as ciências, e também no paradigma emergente, proposto por 

Boaventura Santos para pensar a noção de Nova Ordem Tecnológica.  

Como comentei anteriormente, a tecnologia perpassa todas as esferas da vida 

social – econômica, política, cultural, ambiental, tecnológica, educativa e dos 

comportamentos –, mas é o uso que se faz dela  que vai definir o tipo de sociedade que 

desejamos viver: no meu caso, como pesquisadora brasileira, com equidade e inclusão 

social. E é essa premissa que vem norteando as pesquisas que tenho desenvolvido e 

participado dentro e fora do Brasil. 

Diferente do que se poderia supor em um primeiro momento, a Nova Ordem 

Tecnológica não significa a preponderância da tecnologia frente às demais Ciências, 

mas o reconhecimento que essas mudanças tecnológicas perpassam a vida social 

influenciando o cotidiano das pessoas, as relações sociais e a subjetividade, a cultura e a 

educação, os projetos e políticas públicas de governo, as ações das empresas, 

instituições e academia. Também influenciam o mercado de trabalho, gerando novos 

ofícios e terminando com outros, cujas conseqüências serão vistas diretamente na vida 

                                                           
5
 A transdisciplinaridade,, como bem lembra Jesus Martín-Barbero (2002),  é aqui vista como a 

construção de articulações, de diferentes pontos de vista sobre o mundo em uma rede discursiva que se 

aproxima, dialoga e se transforma 
6
 Edgar Morin, que vê o mundo como um todo indissociável e propõe uma abordagem multidisciplinar e 

multirreferenciada para a construção do conhecimento. Segundo Edgar Morin (Introdução ao Pensamento 

Complexo, 1991:17/19): "À primeira vista, a complexidade (complexus: o que é tecido em conjunto) é um 

tecido de constituintes heterogêneos inseparavelmente associados: coloca o paradoxo do uno e do 

múltiplo. Na segunda abordagem, a complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, 

interações, retroações, determinações, acasos, que constituem o nosso mundo fenomenal”. A proposta da 

complexidade é a abordagem transdisciplinar dos fenômenos, e a mudança de paradigma, abandonando o 

reducionismo que tem pautado a investigação científica em todos os campos.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Edgar_Morin
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paradoxo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intera%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Retroac%C3%A7%C3%A3o_Positiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Determinismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acaso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B4meno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reducionismo
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social, na universidade e no  próprio mercado. Além disso, influenciam a própria noção 

de desenvolvimento
7
. 

A Nova Ordem Tecnológica exige uma transformação estrutural em vários níveis: 

do governo, através de políticas públicas de inovação
8
 e do trabalho integrado entre os 

diferentes ministérios; do estímulo a pesquisa e da formação de pólos de produção de 

conteúdos digitais
9
 interativos e convergentes, tema deste trabalho de pos-doutorado;  

da academia através da reformulação e atualização de seus programas curriculares tanto 

na graduação, quanto na pós-graduação e no incentivo à pesquisa transdisciplinar para 

dar conta da complexidade do tema. No mercado, exige a atualização profissional para 

as constantes mudanças e novidades do mundo digital, seja nas empresas ou nas 

associações e sindicatos das diferentes categorias profissionais. Do ponto de vista 

cognitivo, significa a passagem de um mundo linear, reconhecível para a maioria do 

mundo adulto, para um mundo sem linearidade, que poderia ser confundido como 

caótico pela abundancia de informações e tecnologias e exige novos saberes e 

percepções. 

A passagem do mundo analógico para o digital não é um processo rápido ou fácil, 

particularmente porque extrapola a racionalidade científica, entra no âmbito da 

subjetividade e da compreensão dos novos tempos e encontra pela frente vários 

paradoxos. Entre esses paradoxos, um dos mais visíveis é o geracional e o da 

apropriação de saberes, pois hoje pessoas na faixa dos  35, 40 anos que foram  criados 

em uma sociedade analógica, com pensamento linear e desenvolvendo uma atividade de 

cada vez, precisam se adaptar  a um mundo digital em constante transformação e 

                                                           
7
 Aqui visto do ponto de vista integral (político, econômico, social, tecnológico, sustentável, inclusivo, 

cultural, etc) levado a termo pela iniciativa do governo e do mercado. A idéia de desenvolvimento surge 

no Brasil após a 2ª. Guerra Mundial quando o país desenvolveu a corrente político-ideológica do 

nacional-desenvolvimento. Após o golpe militar, em vários países a idéia de desenvolvimento estava 

diretamente relacionada ao grau de industrialização de um país e os principais indicadores eram de 

natureza econômica. Mais detalhes em Heldmann e Salm (2009). 
8
 Aqui compreendida como “a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado ou um processo ou um novo método de marketing  ou um novo método 

organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas 

Manual de Oslo/OECD (2005:46)". Para a pesquisadora Marly Carvalho, a inovação é um processo que 

se inicia pela percepção de um novo mercado e/ou oportunidades de novos serviços para uma invenção de 

base tecnológica que conduz ao desenvolvimento, produção e marketing em busca do sucesso comercial 

da inovação.  
9
 Conteúdos digitais são aqui compreendidos como  todo material de áudio,  imagem,  texto ou dados 

oferecidos às audiências pelas diferentes plataformas tecnológicas. 
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conviver com jovens que realizam múltiplas tarefas ao mesmo tempo, que têm 

facilidade em comunicar-se rapidamente utilizando as diferentes plataformas 

tecnológicas e, como se não fosse o suficiente, dominam esse novo saber.  

Tenho defendido que nos encontramos no estágio da ponte, no meio do caminho 

entre o mundo analógico, caminhando em direção ao mundo digital e considero 

importante utilizar uma imagem que reflita essa situação ( imagem 01). Como já disse 

Mark Prensky (2001), com a incorporação das tecnologias da informação e da 

comunicação (TICs)
10

 na vida cotidiana, o mundo passa a ser dividido entre nativos e 

imigrantes digitais. Nativos são as crianças,  adolescentes e jovens que nasceram sob o 

signo das novas tecnologias, e imigrantes, são aqueles que, como eu, foram criados  no 

mundo analógico e tentam (em maior ou menor grau)  adaptar-se às mudanças digitais. 

Imagem 01 – passagem do mundo analógico para o digital 

 

 

Entre a reformulação necessária da vida acadêmica para refletir (sobre) e 

desenvolver projetos de conteúdos audiovisuais voltados para as mídias digitais para 

micro, pequenas e médias empresas, ou  para  a criação de futuros centros/pólos de 

produção de conteúdos digitai, está a necessária percepção de que os conteúdos podem 

                                                           
10

  Aqui consideradas como o conjunto heterogêneo de técnicas, sistemas e aparelhos e/ou plataformas 

eletrônicas, máquinas inteligentes e redes informáticas que permeiam a vida social. Estão em constante 

crescimento e podem ser fixas ou móveis, gratuitas ou pagas. 
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ser usados em várias plataformas tecnológicas e também para a convergência das mídias 

digitais. Tais  plataformas incluem os videojogos em rede, os celulares, a TV, o rádio e 

o cinema digital e, acima de tudo, a possibilidade de desenvolver  materiais  

audiovisuais digitais que possam ser usados em vários aparelhos tecnológicos ao mesmo 

tempo, desde que sejam respeitadas as características de cada mídia digital. Neste 

contexto, os videojogos em rede e os celulares, que permitem a elaboração, divulgação e 

distribuição de conteúdos audiovisuais digitais já são considerados mídias digitais por 

autores de língua inglesa desde 2006, ainda que alguns pesquisadores brasileiros  

relutem em admitir essa realidade. 

Como comentei anteriormente, os dispositivos digitais vão muito além do uso dos 

computadores mediados por internet, embora seja importante reconhecer que foram eles 

(os computadores) que abriram as portas para as mudanças que  estamos vivenciando no 

âmbito da Comunicação e também de outras ciências.   Existem vários estudos sobre o  

uso do computador mediado por internet, particularmente pensando o ciberespaço e a 

cibercultura
11

,  termos cunhados pelo pesquisador  Pierre Levy no final dos anos 80 do 

século XX. De acordo com o autor francês (2003, p. 17) o  termo ciberespaço especifica 

“não apenas a infra-estrutura material da comunicação digital, mas também o universo 

oceânico que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse 

universo”. Considero que existe comunicação digital plena quando a interatividade
12

 é 

possível. E ela é possível através de uma rede imaterial, como é o caso da internet. 

Discordo de autores, como Manuel Castells (2003) e mesmo Pierre Lévy (2007)
13

, que 

consideram a internet um meio de comunicação, pois a rede em si mesma não possui 

materialidade. Ela precisa de uma plataforma tecnológica, de um aparelho, para ser 

                                                           
11

 Lévy (2007:01) se refere ao conjunto dos sistemas culturais surgidos em conjunção com as tecnologias 

digitais e que são dominantes nas áreas de informação, comunicação e conhecimento, assim como de 

pesquisa, produção, organização e administração. Ele considera que a cibercultura designa o conjunto das 

técnicas (materiais e intelectuais), das práticas, das atitudes, dos modos de pensamento e dos valores que 

se desenvolvem conjuntamente com o crescimento do ciberespaço. 
12

 Interatividade - sistema de reconhecimento de códigos digitais entre as diferentes redes, sistemas, 

middlewares e softwares (BARBOSA FILHO e CASTRO, 2008:232), mas acredito que o termo necessita 

de uma visão mais ampla como o faz o governo federal. Por isso, é necessário acrescentar que a 

interoperabilidade não se restringe ao aspecto tecnológico, mas trás em si um aspecto social, ideológico e 

cultural nas organizações envolvidas, no que concerne ao processo de conversão tecnológica e  suas 

conquências no meio social.  
13

 De acordo com o autor francês, o ciberespaço é o novo meio de comunicação que emerge da 

interconexão mundial dos computadores. 
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viabilizada, como os computadores, os celulares de 3ª geração (3G), os videojogos em 

rede, o rádio ou a TV digital interativa (TVDi). É através da internet que a 

interatividade se concretiza de forma diferente nos aparelhos, sejam  gratuitos, como o 

rádio digital ou a TVD terrestre, ou pagos, como computadores, celulares
14

 ou IPads. 

Em outras palavras, existem plataformas tangíveis e plataformas intangíveis. As 

plataformas tangíveis são os equipamentos onde se concretizam e circulam os conteúdos 

digitais. Como  plataforma intangível podemos citar a  internet, onde circulam e se 

multiplicam os conteúdos digitais sem os limites da matéria e da noção de linearidade. 

No entanto, o autor do clássico “A Sociedade em Rede”  tem razão em afirmar 

que a internet é um meio de interação e organização social; que é “o tecido de nossas 

vidas nesse momento, um meio para tudo que interage com o conjunto da sociedade” 

(2003, p.253). Desde 2006, o pesquisador catalão passou a discutir a sociedade em redes 

móveis, levando em consideração plataformas como IPad, laptops e celulares
15

.  

Em relação ao ciberespaço,  Lucia Santaella (2004, p. 45-46) diz que é o espaço 

que se abre quando  as pessoas se conectam a internet. Segundo a pesquisadora, é o 

espaço feito de circuitos informacionais navegáveis. Trata-se de um mundo virtual da 

comunicação informática. Embora a pesquisadora tenha pensado o espaço virtual 

voltado para o computador mediado pela internet - como fizeram inicialmente outros 

pesquisadores da cibercultura - sua visão é compreensível, já que naquele momento 

(2004) pouco se falava em outras plataformas tecnológicas como mídias digitais. Mas  

passados sete anos,  celulares, dos videojogos em rede e, mais recentemente, da TV 

digital
16

 interativa (TVDi)  fazem parte do cotidiano de milhares de pessoas e 

necessitam de estudos específicos ou voltado para a convergência de mídias.  

                                                           
14

 Embora a TV digital aberta possa ser assistida nos celulares através da plataforma  one seg de forma 

gratuita. 
15

 Embora o autor catalão trate do problema das brechas digitais, seus estudos são elaborados desde o 

ponto de vista das sociedades desenvolvidas, onde a maior parte dos serviços oferecidos é pago, como é o 

caso dos IPads, laptops e celulares, e onde os cidadãos têm condições econômicas para adquiri-los. 
16

 Não estudo a TV digital por assinatura por se tratar de um modelo pago de televisão, o que restringe o 

número de pessoas que vêem TV  por essa modalidade.  Nos países latino-americanos e caribenhos 

questões geográficas e a falta de conteúdos nacionais possibilitaram que as televisões por assinatura se 

desenvolvesse  em países como Argentina (problemas geográficos) ou Equador (falta de conteúdos 

nacionais), para citar dois exemplos. Tampouco o uso de IPTV é uma alternativa – desde o ponto de vista 

da inclusão social – para os países da Região por pelo menos três  motivos: se trata de um modelo pago; 

não é broadcast e o índice de computadores com internet ainda é muito baixo na região. Além disso, a 
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        Segundo André Lemos (2002), o ciberespaço, mesmo não sendo uma entidade 

física, é um ente real e fundamental da cibercultura. Por esse espaço imaterial de fluxos 

da informação transitam a economia, a educação, a política, a literatura, a música, 

enfim, todas as atividades humanas. Acredito que o processo vá mais além de transitar, 

como sugere Lemos, pois além de circular na internet, suas práticas e estratégias são 

influenciadas pela temporalidade, pela linguagem, pelos fluxos, pela agilidade e, 

particularmente, pela não intermediação
17

 que permite (em diferentes áreas) o mundo 

digital. 

 

Passagem do Mundo Analógico para o Digital 

 

       Como já comentei antes, a passagem do mundo analógico para o digital é marcada 

por transformações tecnológicas, muitas das quais são rapidamente “naturalizadas” 

pelos sujeitos sociais
18

. Essas mudanças dizem respeito ao campo da Comunicação, da 

Economia, da Engenharia, da Informática, do Design, da Educação, da Pedagogia  e 

podem ser  observadas transversalmente em outros aspectos da vida social.  

Para compreender a apropriação e uso das várias plataformas tecnológicas 

disponíveis de forma gratuita ou paga é preciso compreender os processos que 

possibilitaram essas mudanças, cujas transformações ainda estão ocorrendo para boa 

parte da população latino-americana e caribenha, de acordo com os diferentes níveis de 

inclusão digital que vivenciam as sociedades da Região. Pelo menos sete pontos 

estruturais são básicos para compreender o estágio da ponte que estamos vivenciando. 

A metáfora da ponte – ou de estar atravessando uma ponte - ajuda a compreender 

melhor o momento de passagem do mundo analógico para o digital que na América 

Latina e Caribe é mais lento devido as  diferenças sócio-econômicas, políticas, culturais 

e educativas da população: 

                                                                                                                                                                          
conexão dos computadores caem  ou ficam muito lentas se milhares de pessoas acessam o mesmo 

conteúdo ao mesmo tempo. 
17

 Não intermediação no sentido de que com as tecnologias digitais as pessoas podem produzir e circular 

informações sem a necessidade de uma empresa de comunicação. 
18

 Segundo Freire, o sujeito social só existe quando há diálogo, quando ele é reconhecido pelo outro. 

Nesse momento ocorre a comunicação, seja ela interpessoal ou coletiva.  
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1. A passagem para a Sociedade do Conhecimento – mais do que a sociedade da 

informação, vivemos a sociedade do conhecimento, onde todos somos  

aprendizes, onde as certezas já não estão dadas e onde o conhecimento está em 

constante transformação. Pela primeira vez na história, os jovens detêm 

conhecimentos (tecnológicos) e saberes que antes eram restritos aos adultos e 

mais pessoas mais velhas. Em 2010, o Plano Estratégico para a Sociedade da 

Informação na América Latina e Caribe (eLAC2015) ampliou o uso do termo 

sociedade da informação  para informação e conhecimento
19

.  

2. A ampliação das informações circulantes – a quantidade de informação que 

existe hoje talvez possa ser comparada a invenção da imprensa de Guttemberg, 

quando o conhecimento e as informações passaram a circular em livros e jornais. 

No entanto, a velocidade com que essa informação circula e se modifica com a 

ajuda das tecnologias de informação e comunicação não tem parâmetros de 

comparação na história ocidental. 

3. A imediatez das mensagens – a informação era física e antes tardava dias em 

chegar pelo correio tradicional;  pelo telégrafo, desde a metade do século XIX, 

ou por barcos, anteriormente. Após os primeiros 10 anos do século XXI as 

informações (sejam elas jornalísticas, econômicas, culturais ou políticas) 

circulam rapidamente através de internet, de forma virtual, independente da 

plataforma digital a ser utilizada para o envio; 

4. A redução da intermediação das informações – atualmente as comunidades ou os 

sujeitos sociais têm a possibilidade de  produzir informação, contestar notícias, 

enviar vídeos, fotos, áudios, dados e textos colaborando para a construção das 

informações e notícias que circulam na internet
20

. Ou seja, as empresas de 

comunicação já não são mais a única fonte da informação e referência de 

mundo, como ocorria até o começo dos anos 90 do século XX; 

                                                           
19

 Sobre o tema, acessar www.eclac.org/socinfo.  
20

 Como já comentei anteriormente, a internet pode ser utilizada através de diferentes dispositvos ou 

plataformas, como computadores, celulares,  videojogos, televisão e rádio digital, assim como através da 

convergência de mídias. 

http://www.eclac.org/socinfo
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5. A ampliação das plataformas tecnológicas - foi-se o tempo que ver e usar 

internet estava restrito  ao uso do computador. Desde o começo do século XXI a  

internet pode ser acessada através da TV digital com canal de retorno, do rádio 

digital, dos celulares e dos videojogos em rede, que se transformaram nas novas 

mídias digitais; 

6. A ampliação dos espaços virtuais – hoje temos a educação a distância (Ead) on 

line, os bancos e serviços virtuais, como declaração de imposto de renda; as 

bibliotecas e museus virtuais, sem contar as livrarias ou lojas virtuais onde os 

serviços são oferecidos a qualquer hora do dia, independente de fuso horário ou 

da região geográfica. Para além dos serviços citados, existe ainda uma variedade 

de entretenimentos virtuais, oferecidos através de diferentes plataformas 

tecnológicas, como cinema digital, videojogos, celulares, televisão e rádio 

digital e computadores; 

7. As novas redes sociais e a construção de saberes coletivos – embora a sociedade 

digital incentive de um lado, o individualismo e o mundo virtual; de outro lado, 

como ponto de equilíbrio, crescem as relações solidárias, o trabalho 

cooperativado e a construção coletiva de saberes em comunidades como 

Wikipédia, do jornalismo colaborativo ou ainda das bilbiotecas digitais abertas.  

 

Os pesquisadores sobre TICs deveriam ir muito mais além das pesquisas com os 

computadores (ou mais recentemente com os tablets) mediados por internet e incluir as 

demais plataformas disponíveis, como videojogos, celulares, livros digitais e TV digital, 

assim como as possibilidades da convergência de mídias, as mudanças de 

comportamento e as possibilidades de inclusão e desenvolvimento sustentável. Também 

precisam levar em conta as contradições econômicas, políticas, culturais, sociais, 

educativas, tecnológicas e históricas de nossas sociedades na hora de estudá-las, saindo 

do comodismo do mundo analógico que já conhecem e sobre o qual vêm escrevendo e 

falando.  

Essas plataformas já foram apropriadas pela parcela de adolescentes e jovens com 

acesso as tecnologias digitais. E mesmo sem serem reconhecidos pelo mundo dos 
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adultos (escola, universidades e mercado de trabalho tradicionais)  têm se mostrado 

hábeis   produtores de    conteúdos   digitais,  seja    para   desenvolver vídeos curtos 

para celulares, histórias em quadrinhos digitais interativas, para desenvolver narrativas 

para videojogos ou materiais para computadores mediados por internet.  

 

Em pouco tempo, plataformas como a televisão, o rádio e o cinema digital, os 

celulares, os livros digitais e os videojogos em rede ou mesmo a convergência das 

mídias deixarão de ser algo distante da realidade da população latino-americana e 

caribenha  de baixa renda e devemos estar preparados para pesquisar e produzir 

conteúdos digitais interativos a partir dessa nova realidade, aproveitando as 

pontencialidades da cultura e identidade local.  

É preciso estar preparados - como pesquisadores e sujeitos sociais - a intervir para 

que as políticas públicas  voltadas para a comunicação e a regulação da mídia eletrônica 

digital privilegie a inclusão social, a livre circulação das informações e a produção de 

conteúdos locais digitais diversificados reduzindo a concentração de mídias existentes 

nas sociedades da Região
21

.   

 

 Antes de dar continuidade a essa reflexão, gostaria de oferecer um quadro com 

algumas das contradições que estamos vivendo e que precisam ser levadas em 

consideração quando estudamos as mudanças do mundo analógico para o digital e suas 

influencias na vida social. 

 

 

 

 

                                                           
21

 Embora este não seja o tema deste artigo, não se pode deixar de citar as relações contraditórias entre  a 

mídia no seio social. De um lado, há uma sociedade onde as pessoas  pela primeira vez na história têm a 

oportunidade de participar e interagir através de diferentes plataformas tecnológicas, mostrando que 

sempre foram ativas;  mas  na sociedade analógica não tinham oportunidade nem espaço de tornar pública 

suas opiniões. De outro, as tecnologias digitais colaboraram para aceleras a concentração das mídias  de 

características globais ou regionais, que convivem com  empresas  de comunicação locais e nacionais. 

Sobre o tema ver o livro mais recente de Manuel Castells, Comunicación y Poder, Madrid: Alianza 

Editorial, 2009. 
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Quadro 01 – Transformações do Mundo Analógico para o Digital 

Transformações  Mundo Analógico Mundo Digital 

1.1. Espaço/Lugar Estávamos em um só lugar, 

marcado geograficamente por 

fronteiras 

Podemos “estar” em vários 

lugares, sem sair de um 

determinado lugar geográfico. 

Ex: falar pelo MSN
22

, realizar 

videoconfereência, ministrar uma 

aula via Educação a Distância 

(EAD). 

1.2. Espaço/Lugar Só podíamos ver o que estava ao 

nosso alcance 

Visualizamos tudo virtualmente, 

desde diferentes plataformas 

tecnológicas 

1.3. Espaço/Tempo/Lugar Estávamos em um mesmo lugar, 

só podíamos ver o que estava ao 

nosso alcance em determinado 

momento 

Brincamos com a realidade 

virtual. Um dos exemplos mais 

conhecidos é o jogo Wii ou o uso 

da 3ª. dimensão no cinema e na 

TV digital. Isso pode ser feito e 

divulgado a qualquer hora e 

lugar. 

1.4. Espaço/Lugar Nossas relações pessoais ou 

profissionais eram presenciais 

Nossas relações pessoais ou 

profissionais também  ocorrem  

no plano virtual 

2. Espaço A maior parte da população era 

anônima e no máximo sonhava 

alcançar 15 minutos de fama nos 

meios de comunicação 

A população é, cada vez mais, 

pública, através de blogs, 

Twitter, páginas web e redes 

sociais que são usadas a partir de 

diferentes plataformas, como 

celulares,  videojogos em rede, 

computadores com internet e 

mais recentemente,  TV digital 

3. Formas comunicativas Falávamos por telefone fixo, por 

cartas, através de espaços para 

os leitores em jornais ou em 

entrevistas no rádio e TV, de 

forma esporádica 

Atualmente falamos todos os 

dias através de diferentes mídias 

digitais e formas de conexão, 

como MSN, torpedos, redes 

sociais, para qualquer lugar do 

mundo 

4. Conteúdos Eram oferecidos apenas pelos 

meios de comunicação 

Para além dos meios de 

comunicação, os públicos 

oferecem outras versões da 

realidade através de blogs, 

páginas web e Twitter 

4.1. Documentos e Conteúdos Restrito ao espaço analógico e 

oferecido em formato papel ou 

audiovisual 

Estão disponíveis em formato 

analógico ou digital e podem ser 

deslocadas instantaneamente 

para diferentes lugares do mundo 

5. Local – Nacional O espaço para a cultura, a 

informação e o entretenimento 

era restrito ao local e ao nacional 

As tecnologias da informação e 

da comunicação (TICs) 

aproximam o local, o nacional e  

o global, redefinindo-o 

6. Globalização A globalização da economia 

aumenta a concentração de 

empresas em diferentes setores, 

como a comunicação 

A globalização permite ter mais 

informações sobre o mundo e 

intensifica a solidariedade 

planetária (virtual) e presencial). 
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 Sigla de Microsoft Service Network, que é o programa de mensagens instantâneas on-line criado pela 

Microsoft. Possibilita que as pessoas se comuniquem em tempo real através de internet. 
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Ex: Greenpeace, Médicos Sem 

Fronteiras ou Anistia 

Internacional 

7.Mundialização da Cultura Desaparecimento de culturas 

oprimidas por outras 

As culturas estão cada vez 

mescladas, mas mantém suas 

características locais, sem perder 

a identidade. 

8. Viagens Conferências, Palestras e Cursos 

ocorriam presencialmente 

As videoconferências são um 

recurso utilizado pelas empresas 

e instituições de ensino com cada 

vez mais freqüência 

9. Mundo do Trabalho O emprego era para toda vida, 

em geral com hora de entrar e 

sair, de acordo com a legislação 

de cada país 

O emprego é cada vez mais 

rotativo; vale-se da criatividade e 

do conhecimento sobre TICs 

exigindo constante atualização 

dos trabalhadores 

9.1. Mundo do Trabalho  Restrito aos sete dias da semana 

e a carga horária de cada país 

Com a digitalização, trabalha-se 

muito mais, sete dias na semana, 

em diferentes horas do dia, 

através de distintas plataformas. 

É o que os sociólogos chamam 

de trabalho 24X7. 

10. Lúdico Mundo lúdico restrito a poucos 

momentos do dia e eram 

presenciais, decorriam da 

experiência física 

Há muito mais  espaços lúdicos, 

físicos e virtuais. O próprio 

mundo do trabalho ganha sua 

dimensão lúdica, a partir do 

desenvolvimento de ofícios 

criativos. 

11. Mídias Estavam restritas aos impressos 

(jornais e revistas), rádio, TV e 

cinema 

Além das mídias tradicionais, há 

novas mídias digitais: jornais e 

revistas on line, radio, TV e 

cinema digital, celulares, 

computadores e videojogos em 

rede 

11.1. Mídias Várias empresas de comunicação Convivência entre a 

concentração das mídias e as 

novas visibilidades e produção 

de conteúdos pelas audiências 

12. Produção do conhecimento Restrita a intelectuais e 

professores 

Conta com ampla participação 

do público, através de redes 

sociais, da construção de 

bibliotecas virtuais ou 

enciclopédias, como Wikipédia 

13. Temporalidades Os momentos de silêncio e 

reflexão eram valorizados 

Estamos 24  “no ar”, conectados 

14. Violência Os medos urbanos colaboraram 

para que  sociedades (como as 

latino-americanas) ficassem 

mais dentro de casa olhando TV 

Os medos urbanos e as TICs 

colaboram para que as pessoas 

fiquem mais tempo frente a uma 

plataforma tecnológica gerando 

novas sociabilidades e afetos 

virtuais 

15. Relações Sociais Individualismo X solidariedade 

no mundo presencial 

Individualismo X solidariedade 

ampliadas no mundo virtual 

15.1. Relações Sociais Restrita a experiência pessoal  Ampliada no mundo virtual com 

as redes sociais, os novos afetos 
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Mudanças nos Paradigmas da Comunicação 

 

No que diz respeito aos estudos de Comunicação, a passagem do mundo 

analógico para o digital exige também  novos paradigmas, pois os conceitos de Laswell 

pensados nos anos 50 do século XX  já não dão conta de explicar essas modificações 

nem incluem a participação dos sujeitos sociais na produção e circulação de 

informações em diferentes plataformas tecnológicas. Além disso, uma análise profunda 

dessas transformações inclui outros saberes e ciências que, de forma transversal ou 

direta, podem colaborar para compreender a complexidade das mudanças pelas quais 

estamos passando. 

Uma das características mais marcantes desse processo de mudança é a passagem 

da comunicação unidirecional (produção – mensagem – recepção) para a comunicação 

bidirecional, dialógica e interativa. Nesse sentido, a digitalização permite recuperar o 

sentido latino da palavra comunicação, no sentido de comunhão e compartilhamento. 

No mundo digital, o campo da produção envia a mensagem, que é recebida pelos 

sujeitos sociais e eles têm a possibilidade de responder e interagir com o campo da 

produção, muitas vezes em tempo real, transformando radicalmente a relação entre os 

dois âmbitos,  em diferentes plataformas tecnológicas, como celulares, computadores, 

videojogos em rede, rádio ou televisão digital.  

No caso específico da televisão digital é preciso existir canal de retorno com 

interatividade
23

 para ocorrer a comunicação bidirecional também no broadcasting
24

. 

Para alguns autores, como Marshall (2004), a interatividade é a principal característica 

da passagem do mundo analógico para o digital. Eu concordo com o autor britânico, 

pois aí reside o caráter potencialmente revolucionário das tecnologias – independente do 

tipo de plataformas onde circulem ou aonde sejam acessadas: a interatividade  digital 

                                                           
23

 Essa interatividade na TV digital é possível a partir do desenvolvimento do middleware brasileiro 

chamado Ginga que permite o uso gratuito da internet nas televisões analógicas que a maioria da 

população tem em casa ou diretamente nos aparelhos de televisão digital com o conversor interativo 

embutido. 
24

 Sistema de radiodifusão usado pela TV aberta e pelo rádio que consiste no envio de uma mesma 

informação de áudio e/ou vídeo para várias pessoas ao mesmo tempo de forma gratuita. 
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permite o retorno à comunicação dialógica, onde a participação dos atores sociais é tão 

importante quanto daqueles que produzem a informação. 

Imagem 02 – Possibilidades Dialógicas 

 

Produção                                            Recepção 

                                           Mensagem e possibilidades dialógicas 

 

A digitalização é um processo que ampliou e deu visibilidade a participação dos 

diferentes públicos a partir dos anos 90 do século XX, retirando das audiências do 

estereótipo de serem passivas e frágeis frente às tecnologias da informação e 

comunicação. O que ocorria, em tempos de mídias analógicas, é que as possibilidades 

de participação eram restritas as cartas, aos fax, aos telefonemas, ao uso do controle 

remoto e a mudança de canal, estando estas duas últimas alternativas reduzidas ao 

mundo privado. O público era  (muitas vezes) previsível, porque, dada a falta de opções, 

inclusive tecnológicas, aceitava as informações e a programação (na televisão e no 

rádio) impostas pelas empresas de comunicação.  

Hoje, com a diversidade das mídias, com a maior oferta de informação e as 

possibilidades interativas, os atores sociais que têm acesso as tecnologias digitais, estão 

cada vez  mais migratórios. Utilizam várias plataformas ao mesmo tempo (televisão,  e 

rádio digital, computador mediado por internet, videojogos em rede ou celulares, por 

exemplo), particularmente no caso dos jovens,  e migram de uma plataforma 

tecnológica a outra, caso não gostem ou concordem com o conteúdo ofertado. Além 

disso, em tempos de mídias digitais, os públicos – independentes de gênero ou idade – 

explicitam seu desejo de participar, interagir com os conteúdos ofertados e mesmo 

divulgar  sua produção de conteúdos audiovisuais digitais, tanto de forma amadora 

quanto profissional. 

A passagem do mundo  analógico para o digital  é marcada ainda  pela 

possibilidade de convergência das mídias que, no mundo analógico, eram usadas 
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separadamente ou quando muito, juntas como dispositivo publicitário ou como 

transcrição de histórias ficcionais de uma mídia para outra
25

. No entanto, mais do que 

simplesmente utilizar o mesmo conteúdo em diferentes mídias, é preciso adaptar esses 

conteúdos de áudio, vídeo, texto e dados às características de cada plataforma 

tecnológica. A disponibilidade de um  conteúdo digital ou   formato para celulares, não 

pode ser igual – em termos de estética, linguagem, temporalidade, uso das imagens e 

tamanho de telas – que os conteúdos utilizados nos videojogos em rede ou na televisão 

digital interativa de 72 polegadas. 

 

Imagem 03 – Plataforma Imaterial – Internet 

 

 

 

  

                                                           
25

 Livros para televisão ou cinema e, mais recentemente, histórias publicadas em blogs também para o 

cinema, para jogos eletrônicos e/ou televisão. 

Internet

televisão

digital

videojog
os em

rede

radio 
digital

cinema 
digital

celulares

livros

digitais

comput
adores 
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É possível utilizar ainda as chamadas mídias digitais transversais – aquelas que 

circulam e convivem com as mídias digitais mais usadas e que podem ser úteis em 

determinadas campanhas, como por exemplo, as de saúde pública voltadas para jovens.  

Neste caso específico, poderiam ser usadas as mídias digitais mais conhecidas como  os 

videojogos em rede e os celulares, os computadores mediados por internet ou a 

televisão digital,  assim como mídias transversais, como os  e-books interativos ou os 

quadrinhos digitais interativos, voltados para as áreas de interesse dos jovens e 

adolescentes.  

No entanto,  no estágio da ponte, nessa passagem para o mundo digital, há 

diferentes níveis de aceitação e apropriação das plataformas tecnológicas que não estão 

diretamente relacionadas. Ou seja, há plataformas de primeiro e segundo nível, assim 

como em nossas sociedades ainda existem (infelizmente) cidadãos considerados de 

primeira e de segunda categoria. O computador está diretamente ligado 

(imaginariamente) a uma idéia de construção do conhecimento - embora no caso 

brasileiro, foi apropriado majoritariamente como espaço de entretenimento. Já os 

celulares oferecem as pessoas o poder simbólico (no sentido dado por Bourdieu) de 

status e qualidade de vida, particularmente quando tem acesso a internet.   

Enquanto isso, a televisão e os videojogos – as duas plataformas de maior 

recursos publicitários, de maior audiência, de uso e de maior número de aparelhos 

tecnológicos nas casas e nos próprios aparelhos
26

 -  sofrem um (pre) conceito que tem 

origem no mundo analógico.  

 

A televisão e os videojogos não são consideradas plataformas  “sérias” por parte 

de profissionais e pesquisadores em Comunicação e outras áreas, mesmo que a maior 

parte desses profissionais e pesquisadores conheçam muito pouco de suas possibilidades 

interativas e pedagógicas.  
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 Ver  o uso da TV digital terrestre nos celulares ou a possibilidade de acessar a jogos eletrônicos nos 

celulares; de  acessar os videojogos através da TV digital ou acessar internet através dos videojogos. 
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Essa negação é tão gritante que chega ao  ponto dos pesquisadores que estão 

analisando videojogos estarem divididos entre os que se dedicam aos “jogos sérios” 

(leia-se educativos)  e os que estudam os jogos voltados para entretenimento.  

Na prática, a academia segue fomentando esses preconceitos ao negar-se a dar a 

palavra aos estudiosos dessa área, considerados “estranhos”, cujos saberes outros, que 

conta com a participação dos jovens e da maioria da população, mas são ignorados na 

reflexão oficial. Algo que já ocorreu anteriormente com a comunicação 

alternativa/comunitária, com os estudos sobre telenovelas e, mais recentemente com os 

usos sociais das tecnologias da informação e da comunicação. 

 

Em um Mundo de Hipertelas 

 

Os franceses Gilles Lipovetsky e Jean Serroy (2007) dizem que na era 

contemporânea vivemos uma inflação de telas
27

 que tomam contam de nosso olhar 

durante  o dia e a noite. Observando este mundo do olhar e de visualidades, é possível 

desenvolver conteúdos ficcionais, jornalísticos, educativos, cidadãos, ambientais ou 

culturais, etc,  para televisão, para os computadores mediados por internet e usar nos 

aparelhos de celulares desde que o conteúdo seja pensado para dispositivos móveis. Isso 

representa um tamanho similar de tela, a possibilidade de ser usado em qualquer lugar 

(em um parque, ônibus, metrô ou escola) e um nível similar de definição de imagem 

voltada para esse tipo específico de  tela. 

 Mas se a proposta de conteúdos é pensada para diferentes meios de comunicação 

digitais, com características diferenciadas, como ser fixo ou móvel, ou apresentar  

diversas dimensões de telas (celulares, televisores portáteis ou televisores de 72 

polegadas, cinema, livros digitais, computadores de mão ou de mesa) é preciso levar em 

consideração que exigem diferentes espacialidades, temporalidades e mobilidades. 

Esses dispositivos também        requerem  outros        tipos de  linguagens, narrativas, 

conteúdos e formatos audiovisuais digitais, que extrapolam o conforto do já conhecido 
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  Celulares, televisão e rádio analógicos ou digital, cinema digital,  telões de festas, videogames (em 

rede ou não), computadores, livros e histórias em quadrinhos digitais. 
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mundo analógico, assim como uma relação diferenciada com seus públicos e uso de 

diversos níveis de interatividade.   

      O tema interatividade não é novo.   O  que de fato se configura como surpreendente 

são seus níveis em relação a televisão. Vários autores no Brasil já trabalharam no tema, 

como André Lemos (1997), Becker e Montez (2005) e Barbosa e Castro (2008).  

      André Lemos  classifica-os em uma escala de zero a quatro: 

- Nível 0: O mais baixo, que remete aos primórdios da televisão, em que a audiência 

pode somente trocar de canais, regular o volume, desligar o aparelho, entre outros; 

- Nível 1: Trata de uma televisão colorida e com o uso do controle remoto, que veio a 

desenvolver a prática do zapping; 

- Nível 2: A audiência se apropria do aparelho para outros fins além de assistência dos 

programas exibidos pelas emissoras. Ela agora grava a programação por meio do vídeo-

cassete e a utiliza para jogos eletrônicos; 

- Nível 3: Reconhece-se nessa etapa uma maior influência da audiência na programação 

através de telefone ou email, sobretudo motivada por formatos de programas que 

privilegiam essa prática, como os reality shows; 

- Nível 4: Surge o conceito de televisão interativa, em que a audiência pode interferir 

nos programas (de televisão por assinatura)  por meio do controle remoto, optando por 

conteúdos que lhe convém. 

 

        Becker e Montez (2005) propõem posteriormente uma complementação dessa 

proposta, indicando outros três níveis: 

 

- Nível 5: o próprio telespectador interfere na programação enviando vídeos feitos por  

web cam ou câmeras analógicas. É onde surge a necessidade de se pensar um canal de 

retorno para implementar o diálogo entre emissora-audiência; 

- Nível 6: Trata-se das mesmas condições que o nível anterior, porém em relação ao uso 

de câmeras de alta qualidade e no melhoramento da banda; 
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- Nível 7: Chamado de interatividade plena, nesse nível a audiência gera conteúdo da 

mesma forma que a emissora, e passa a dispor de recursos de publicação e veiculação de 

seus conteúdos. 

           

            Em 2008, Barbosa Filho e eu propusemos cinco níveis de interatividade: 

 

 

1. Transmissão bidirecional simétrica – usada em sistemas de radiodifusão, redes de 

comunicação de dados HFC16, etc. Essa interação se dá usualmente pelas altas taxas de 

transmissão tanto de upstream como de downstream, usuais nas redes de TV a cabo que 

usam arquitetura HFC; 

2. Transmissão bidirecional assimétrica de retorno solicitado pelo público – usado em 

sistemas de radiodifusão, com tecnologia TDMA
28

 e CDMA
29

. Essa interação faz o 

compartilhamento do canal de retorno entre as audiências, usando preferencialmente 

tecnologias como CDMA ou TDMA; 

3. Transmissão bidirecional assimétrica com retorno solicitado pelo provedor de 

informação – nessa interação, o público apenas pode escolher entre algumas opções 

propostas pelas operadoras/emissoras. 

4. Transmissão bidirecional assimétrica com retorno off-line– nessa interação, como o 

retorno é off-line, não há possibilidade de mudança na programação; 

5. Transmissão unidirecional – a caixa conversora para TV digital é apenas um servidor 

de aplicações. Nessa classe não há interação nenhuma, pois o sinal transmitido pela 

emissora traz opções incorporadas nele, que são armazenadas na memória da caixa 

digital. O público  apenas escolhe as opções que o aparelho (o campo da produção) lhe 

oferece. 

                                                           
28

 Time Division Multiple Acess ou Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo. O TDMA é um sistema 

celular digital que funciona dividindo um canal de freqüência em até seis intervalos de tempo distintos. 

Cada pessoa ocupa um espaço de tempo específico na transmissão, o que impede problemas de 

transferência. 
29

 Code Division Múltiple Acess ou Acesso Múltiplo por divisão de Código. 
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         Das categorias citadas apenas as classes 1, 2 e 3 podem ser realmente chamadas de 

interativas, uma vez que possibilitam uma resposta do público a um determinado apelo 

ou ainda sua intervenção no conteúdo exibido. Ao focar a interatividade  necessária para 

a inclusão digital, ou seja, o uso de aplicações como acesso à internet, aulas interativas, 

videoconferência etc., então apenas as categorias 1 e 2 são realmente “interativas”. Isso 

porque é preciso considerar a  interatividade como a interação recíproca entre dois 

meios (o campo da produção e o da recepção). 

 

       A TV aberta analógica vem utilizando desde o final do século XX meios de 

comunicação como telefone, internet e fax para fazer com que o público  participe 

indiretamente de sua programação. A partir da TV digital interativa, a convergência 

dessas tecnologias (telefone e internet) poderá concretizará o diálogo entre as audiências 

e os responsáveis pela programação de cada emissora, através de dados recebidos e 

armazenados nas caixas conversoras digitais, também conhecidas como set top box. E, 

acima de tudo,  por um canal de   retorno que possibilite a interatividade real a partir da 

televisão e do controle remoto. 

Levar em consideração o nível de interatividade de uma determinada plataforma 

tecnológica também é importante por outras razões, como o desejo e interesse dos 

diferentes públicos pela participação no mundo virtual. Por um lado, os  nativos digitais, 

como os jovens e adolescentes, gostam de participar e interagir, têm mais curiosidade 

frente às tecnologias e aceitam desafios com mais facilidade. Por outro lado, os 

imigrantes digitais – como é o caso das pessoas acima de 40 anos – tem mais 

dificuldades     interagir em uma ou  diferentes plataformas tecnológicas, principalmente 

porque foram criados dentro de uma mentalidade linear e analógica.  

No caso da TV digital (TVD), os novos formatos audiovisuais já estão sendo 

desenvolvidos  pensando as     possibilidades  interativas do público com a TVD que, no 

modelo  japonês-brasileiro, é um benefício extra gratuito para a população. Pela 

primeira vez na história, os sujeitos sociais que possuem televisão – e não apenas o 

restrito grupo que possui computadores mediados por internet ou celulares de 3ª geração 

-   podem se relacionar de perto com o campo da produção, isto é, com aqueles que 

produzem e dirigem diariamente os diferentes programas de televisão.  
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Através do canal de retorno acoplado interna ou externamente ao aparelho de 

televisão digital, pode-se utilizar diferentes níveis de interatividade, como já 

comentamos em artigos anteriores (Barbosa Filho e Castro, 2007, 2008, 2009, Castro e 

Fernandes, 2009). Entre os recursos interativos está a possibilidade de: 

1. avaliar um programa enquanto está ocorrendo enviando mensagens à produção a 

partir do controle remoto;  

2. sugerir pautas ou entrevistados;  

3. baixar informações extras sobre um programa e seus participantes; 

4. votar; 

5. enviar fotos, vídeos e/ou comentários sobre acontecimentos da vida cotidiana; 

6. marcar consultas e outros serviços públicos gratuitamente; 

7. fazer compras virtuais; 

8. usar banco virtual; etc 

 

        Além disso, é possível utilizar recursos interativos pensando a multiprogramação, 

onde cada um dos sub canais de uma mesma empresa de comunicação poderá 

apresentar diferentes (ou nenhum) níveis de interatividade com os públicos
30

.  

Há ainda interações gratuitas mais simples, como as informações previamente 

disponíveis sobre jogadores e a situação de uma equipe durante uma partida de futebol, 

que já há alguns anos é disponibilizada aos assinantes dos canais pagos. Ou interações 

mais divertidas - e gratuitas -  como escutar através da televisão digital ou do celular os 

hinos da torcida em tempo real, como se a pessoa estivesse dentro do campo de futebol, 

temas que também tratarei no capítulo 3.  

 

Para Finalizar 

        Em países periféricos como o Brasil, o uso das tecnologias digitais interativas têm 

uma razão fundamental de serem desenvolvidas como políticas públicas: ajudar na 

inclusão digital e social, melhorando a qualidade de vida da população. Isso não ocorre 
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 Projeto deste tipo vem sendo desenvolvido desde metade de 2009  no laboratório do professor Luis 

Fernando Gomes, localizado na PUC/RJ. 
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por acaso. Existe um número elevado de analfabetos funcionais (14% da população) e 

um número ainda maior de analfabetos digitais (mais de 50% da população), que são 

excluídos digitais. Eles convivem ao lado de diferentes tipos de atores sociais  que usam 

plataformas digitais no seu dia-a-dia até chegar ao outro extremo da pirâmide, os 

aficionados por tecnologia, que são os primeiros a adquirir os  produtos digitais que 

aparecem no mercado
31

.  Também existem excluídos entre os chamados incluídos 

digitais, como é o caso de pessoas na terceira idade e das mulheres acima de 45 anos de 

classe média e alta que, muitas vezes, têm medo das TICs ou vergonha da falta de 

conhecimento sobre o mundo digital. 

No próximo Capítulo, busco entender como a separação das disciplinas dificulta a 

análise sobre a passagem do mundo analógico para o digital, onde as ciências em 

separado não conseguem dar conta da complexidade que estamos vivenciando. 
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 Volto a esse tema no próximo capítulo, ao tratar dos novos sujeitos sociais 
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2º. Capítulo 

Da Separação dos Saberes às Mídias Digitais 

 

Introdução 

 

A questão da separação dos saberes está transversalmente relacionada à temática 

central deste trabalho de pós-doutoramento. Trata-se da compartimentação das 

ciências
32

 em contraposição a necessidade do diálogo entre os saberes para compreender 

as transformações do mundo analógico para o digital que exige um olhar abrangente, 

transversal e complementário entre as disciplinas, frente a um cada vez mais mundo 

complexo
33

. Neste estudo considero que as mídias digitais possibilitam uma ampla 

oferta de informações e saberes que, ao serem disponibilizadas aleatoriamente, ficam 

perdidas no mar de informações que circulam diariamente nas diferentes plataformas 

tecnológicas. Desde esse ponto de vista, se repete no mundo digital a separação de 

saberes que começou a ser estimulada na metade do século XX. 

 

Em geral, o debate em torno da separação dos saberes  objetiva garantir a 

legitimidade de cada ciência no mundo científico e, por conseqüência, na vida social. 

Essa compartimentação se tornou realidade e ganhou corpo na metade do século XX. 

Entretanto, é uma discussão antiga, que remonta a filosofia grega, nas diferentes formas 

de pensar de Platão e Aristóteles. A Idade Média, por sua vez -  considerada a Idade das 

Trevas pela violência e perseguição religiosa -   defendia os ideais platônicos, enquanto 

o Iluminismo - considerado a Idade da Razão, tinha como modelo as propostas de 

Aristóteles. 
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 Outros autores têm tratado sobre essa separação dos saberes, entre eles Hilton Jiapiassu (1991) e Maria 

Cândida Moraes (1997) . 
33

.Sobre o tema ver nota  no capítulo 1. 
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Ao voltar na história é possível encontrar o desenrolar desse debate e  

compreender o contexto em que o mundo se encontra atualmente, no começo da 

segunda década do século XXI. No século XIII, o racionalismo aristotélico encontrou 

espaço nas universidades até então dominadas pela religiosidade e pelas autoridades 

eclesiásticas. A divisão se estabeleceu entre os seguidores de Platão que defendiam uma 

hermenêutica mística (esotérica) e os defensores de uma hermenêutica racional, de 

cunho aristotélico, (exotérica). Segundo Sommerman (2006:11), no século XV, “as 

faculdades cognitivas do homem que dariam espaço para a intuição, a inteligência, a 

imaginação verdadeira, a contemplação e o êxtase, foram banidas e a razão foi elevada à 

condição de faculdade cognitiva suprema”. Ainda assim, vale ressaltar que  a razão 

aristotélica defendia uma epistemologia bidimensional, onde havia espaço para a 

matéria e o espírito. 

Duzentos anos depois, no século XVII, o racionalismo moderno, do qual 

Descartes (1596-1650) é considerado o pai (ligado às ciências exatas, como Matemática 

e Física) ao lado das teorias empíricas, dos pensadores ingleses Locke (1632-1704) e 

Hume (1711-1776), ligados às ciências naturais reduzem ainda mais o debate. Os 

pensadores do século XVII elegeram uma hegemonia unidimensional, valorizando 

apenas a matéria. Além disso, separaram ciências exatas das ciências humanas. Se o 

iluminismo no século XVIII separa os saberes conforme os objetos de conhecimento 

(mas reconhece a necessidade de diálogo entre as ciências), a chegada do século XIX 

gerou posições teóricas mais radicais, como o materialismo, o mecanicismo e o 

reducionismo. 

Mas nem sempre foi assim. Até o século XVIII, os pensadores e cientistas tinham 

uma formação universal, escrevendo sobre matemática e geometria, mas também  sobre 

teologia e metafísica. Aliás, até Kant (1724-1804) era impossível pensar um filósofo 

que não fosse físico. Como recorda Sommermann (2006), as posições reducionistas 

colaboraram para o desenvolvimento tecnológico do século XX, mas colaboraram para 

a crescente fragmentação da realidade e das disciplinas, assim como para a redução do 

sentido da vida humana.  

O Jornalismo e mais tarde o campo da Comunicação sofreu a influência  do 

positivismo do francês August Comte (1798-1857), que afirmava: “devemos nos limitar 



 

 

37 

 

aos fatos imediatos da experiência, fugindo de toda a especulação metafísica”. Ou seja, 

determinando que todo o conhecimento provém  dos fatos. O mesmo Comte que, em 

pleno desenvolvimento da sociedade industrial, estabeleceu uma nova estrutura 

hierárquica para as ciências. 

 De lá para cá, o racionalismo e a delimitação do escopo de cada ciência garantiu a 

legitimidade de cada uma delas no mundo acadêmico e também na vida social. Como 

disse D’ Ambrosio (1993ª), a fragmentação dos enfoques para analisar a realidade 

ampara-se em esquemas racionais e científicos especializados. Isso ocorre em 

detrimento de uma visão global da realidade, onde os pesquisadores e profissionais que 

defendem a fragmentação muitas vezes olham com desprezo  para visões mais 

abrangentes, que incluem outras ciências. 

 Ainda segundo D’Ambrosio, o aparecimento das disciplinas - que por muitos 

estudiosos foi considerada como a invenção mais importante da ciência moderna - 

originou a análise parcial da realidade. O homem foi se tornando cada vez mais 

especializado, o que levou ao abandono do conhecimento como um todo, da visão 

crítica mais ampla dos fenômenos globais e da criatividade.  

Mesmo as propostas pluri e interdisciplinar mostraram que o diálogo e a 

colaboração entre várias disciplinas, para abordar problemas, não é suficiente, pois 

como recorda Maldonado (2010) existem questões como a comunicacional que 

“requerem  estruturações que desmontem e reformulem os saberes originais em novas 

configurações, transformando as redes conceptuais e as lógicas de origem”. Ou seja, 

segundo Maldonado “a superposição de saberes sociológicos, lingüísticos, filosóficos, 

antropológicos, psicológicos, históricos, semióticos, econômicos e políticos não tem 

conseguido avanços gnosiológicos comunicacionais fortes, que fundamentem 

substancialmente o nosso campo de conhecimento”. Para o autor, isso exige uma 

abordagem transmetodológica, aqui compreendida como a articulação entre diferentes 

métodos para compreender a complexidade do mundo atual. 

Em trabalho apresentado na ALAIC, MALDONADO (2008:10) explicita a 

relação entre a transmetodologia e a transdisciplinaridade: 

 



 

 

38 

 

“Es un método heurístico que se construye en cada problemática; 

alimentándose de los conocimientos dinámicos que van siendo producidos 

por los métodos generales y los particulares en cada área pertinente (para 

el objeto/problema) y, fortaleciéndose con los conocimientos teóricos 

formulados en la línea comunicacional transdisciplinar. De ese modo, se 

establece una interrelación dialéctica entre 

transmetodología/transdisciplinaridad, siendo la primera el correspondiente 

metódico de las exigencias teóricas de la segunda”. 

 

A realidade complexa exige um olhar sistêmico, abrangente e transdisciplinar.  

Transdisciplinar, como bem lembra Jesus Martín-Barbero (2002), aqui visto como a 

construção de articulações, de diferentes pontos de vista sobre o mundo em uma rede 

discursiva que se aproxima, dialoga e se transforma. 

No mundo acadêmico há uma constante preocupação em legitimar o discurso das 

Ciências da Comunicação (perante outras ciências) através da delimitação de suas 

fronteiras. No entanto, o que é visto por alguns estudiosos como uma das fragilidades da 

Comunicação, é também  uma de suas características mais importantes por incentivar o  

constante diálogo com outras ciências, aproveitando categorias e metodologias já 

existentes e criando novas, como o conceito de transmetodologia, proposto por 

Maldonado (2007).  

Em mundo com cada vez menos fronteiras – sejam elas físicas ou virtuais – a 

delimitação do objeto de estudo é uma necessidade, mas  sua análise, como um 

movimento oposto,  requer abrangência, acolhendo diferentes olhares, respeitando-os e 

dialogando com eles.  

Sobre Tecnologia e Medos 

 

O final do século XX marca  a passagem do mundo analógico para o digital, 

refletindo o medo e também a sedução dos cientistas e pesquisadores frente às 

possibilidades tecnológicas mostradas pelos computadores. O tema em si  não é novo, 

embora volte  a  pauta de discussão de tempos em tempos, após o surgimento de uma e 

outra tecnologia. O pesquisador italiano Umberto Eco tratou dele na obra Apocalípticos 
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e Integrados  nos anos 60 do século XX,  debatendo naquela época sobre a televisão. 

Mas no final da primeira década do século XXI é preciso ir muito mais além das 

reflexões entre apocalípticos X integrados, ou sobre tecnofobia X tecnofilia,  que 

acabam sendo os dois lados de uma mesma moeda: a luta pelo acesso, uso e apropriação 

das  informações circulantes e o medo das conseqüências que podem trazer caso fiquem 

restritas a concentração de poucas empresas ou governos. 

No que diz respeito ao posicionamento teórico dos apocalípticos, já não é 

suficiente ser contra as tecnologias, negar sua importância e agir como se as 

possibilidades transformadoras  das Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TICs) não pudessem trazer ganhos positivos para a sociedade, embora reconhecendo os 

riscos de exclusão que uma globalização desumana poderia acarretar, caso as 

tecnologias não sejam utilizadas para a inclusão social. Por outro lado, pesquisadores 

sobre TICs deveriam ir muito mais além das pesquisas com os computadores (ou mais 

recentemente com os tablets) mediados por internet e incluir as demais plataformas 

interativas disponíveis, assim como as possibilidades da convergência de mídias, as 

mudanças de comportamento e as possibilidades de inclusão e desenvolvimento 

sustentável. Ou seja, como já disse anteriormente, precisam levar em conta as 

contradições econômicas, políticas, culturais, sociais, educativas, tecnológicas e 

históricas de nossas sociedades na hora de estudá-las. 

A transformação do mundo analógico para o digital começou no final do século 

XX com o medo e também deslumbramento dos cientistas, intelectuais e pesquisadores 

perante as possibilidades tecnológicas dos computadores. Repetiu-se, em um nível 

diferenciado, o debate sobre  apocalípticos e integrados, desenvolvida por Umberto Eco, 

na década de 60, que tratava sobre a chegada da televisão analógica. De um lado, estão 

os pesquisadores da Economia Política da Comunicação (EPC) denunciando a fusão das 

empresas,  o caráter concentrador dos meios de comunicação e o receio de que as novas 

mídias sejam apropriadas pelas empresas eternizando o processo de dominação cultural, 

pregado pelos filósofos da Escola de Frankfurt. De outro lado, estão os pensadores da 

Cibercultura, que apostam na  cultura digital e na revolução que esta  poderá causar no 

meio social, defendendo que todos são usuários, consumidores e produtores ao mesmo 

tempo. 
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A exemplo dos seguidores da Economia Política da Comunicação, os 

pesquisadores da Cibercultura relegaram os sujeitos sociais ao papel de consumidores e 

usuários das tecnologias digitais, algo que se repete também em pesquisas apresentadas 

no campo da Semiótica. Isso ocorre por razões diferentes. No caso da EPC  acontece 

porque boa parte dos pesquisadores seguem sem reconhecer o papel central dos sujeitos 

sociais e da cultura na produção e circulação de conteúdos digitais, dando ênfase apenas 

ao poder das empresas.  No caso dos pesquisadores da Cibercultura e dos Semioticistas 

foram adotados termos da informática, sem analisar profundamente seu significado 

social. 

Em pouco tempo, termos como pro-consumers (Scolari, 2008) foram sendo 

repetidos por estudantes e pesquisadores, ao lado de consumidores, usuários e 

internautas, sem uma análise mais profunda das conseqüências de incorporar  termos de 

outras áreas que ajudam a  manter  os sujeitos sociais em um papel secundário no 

processo comunicativo. Exemplo disso, é a utilização do termo usuário, que de acordo 

com o Glossário de Informática e Internet
34

  significa a pessoa que tem uma conta em 

um determinado computador por meio do qual pode aceder aos recursos e serviços de 

internet. Pode ser tanto um usuário de correio eletrônico como de acesso ao servidor de 

um terminal. Ao buscar o termo em espanhol, no dicionário da Real Academia 

Espanhola, é possível observar que o termo usuário refere-se à pessoa que tem direito a 

usar uma coisa alheia com certa limitação. 

Trata-se de um paradoxo, já que boa parte dos investigadores da Cibercultura e  da 

Semiótica reconhecem a mudança no rol dos atores sociais, a partir do uso da 

interatividade e da mudança ocorrida no mundo digital, que segundo Lemos (2007
35

), 

acontece no campo da emissão cuja produção não está mais restrita apenas às empresas 

de comunicação.  

Atualmente, o debate sobre a apropriação das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TICs) inclui outras abordagens, como as mudanças na subjetividade, o 

                                                           
34

 Disponível em http://www.panamacom.com/glosario/letra-u.html . Acesso em janeiro de 2010. 
35

 O autor usa a expressão liberação do pólo da emissão, reforçando o processo de produção e não o papel 

dos sujeitos sociais. Eu creio que ocorre uma volta ao significado latim da palavra comunicação, onde a 

possibilidade do diálogo e do compartilhamento são  incentivadas a partir da interatividade presente em 

diferentes plataformas tecnológicas e não apenas nos computadores mediados por internet. 

http://www.panamacom.com/glosario/letra-u.html
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rol dos sujeitos sociais e a construção de novas narrativas ou o  papel social dessas 

tecnologias para o desenvolvimento sustentável, para a inclusão social  e para  a 

melhoria da qualidade de vida das populações. 

Além disso, se nos anos 90 do século XX os estudos estavam centrados no 

computador (com ou sem mediação de internet),  no século XXI é preciso ir muito mais 

além dos estudos dos computadores mediados por internet, refletindo também sobre as  

novas plataformas tecnológicas, assim como sobre a convergência de mídias. Essas 

plataformas que em breve deixarão de ser chamadas de novas para incorporar-se ao 

nosso cotidiano são, como já comentei anteriormente,  a televisão, o rádio e o cinema 

digital, os celulares, os livros digitais e os videojogos em rede.  

No que diz respeito à TV digital em países da América Latina e Caribe estou me 

referindo especificamente a TV aberta e gratuita e ao aproveitamento da televisão 

analógica que a maior parte da população tem casa,  anexada a uma caixa de conversão 

para o sistema digital e com canal de retorno para interatividade. O uso de IPTV (paga, 

via computador) ainda é restrito a círculos específicos, como as universidades, que não 

possuem sistema de televisão digitalizado.  

Enquanto 98% da população urbana no Brasil tem aparelho de televisão analógico 

em casa, apenas  27%  dessa mesma população possui computador com acesso a 

internet, de acordo com a pesquisa divulgada pelo Conselho Gestor de Internet, em abril 

de 2010. Por isso, todo e qualquer projeto que tenha como objetivo a  inclusão social, 

cultural e econômica, precisa levar em consideração os níveis de alfabetização digital, a 

infra-estrutura de redes disponível nas cidades e regiões e os níveis de acesso à rede, em 

casa ou em espaços públicos, sejam eles públicos, como os telecentros e pontos de 

cultura, ou pagos, como as lan houses e ou cibercafés. 

Pensar os novos sujeitos é um dos grandes desafios dos pesquisadores que deseje 

estudar as mídias digitais e sua relação com a realidade social no século XXI, como é 

possível acompanhar a seguir. 
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Os Novos Sujeitos Sociais 

 

Em tempos de realidade complexa (de acordo com Edgar Morin),  e cada dia mais  

digitalizada novos atores sociais aparecem no cenário midiático. Eles acessam e se 

apropriam das novas mídias de maneira formal (através de cursos) ou informal. Neste 

último caso – aprendizagem e apropriação informal -  é possível citar o  crescente 

interesse  dos jovens e adolescentes que criam comunidades virtuais e     intercambiam    

experiências e/ou novidades para desenvolver aplicativos de software e conteúdos 

audiovisuais digitais, assim como conteúdos para diferentes temáticas ou plataformas 

tecnológicas
36

. 

Outras categorias, para além da apropriação formal e informal,  caracterizam os 

novos sujeitos sociais, cidadãos digitais em um mundo em fase de transformação, a 

partir do uso de tecnologias e da apropriação que fazem delas: 

2. Tipo de tecnologia utilizada –  única ou múltiplataformas (várias 

plataformas digitais ao mesmo tempo); 

3. Quantidade  de uso de multiplataformas   – duas (ex: 

computador e celular); três (televisão, celular e videojogos/computador), etc; 

4.  Local de acesso: casa, trabalho, escola, locais públicos ou 

cibercafé; 

5. Tipo de acesso: de forma solitária ou coletiva;  

6. Tipo de uso: acesso, produção ou as duas possibilidades: acesso e 

produção; 

7. Tipo de produção: para o mercado (pago) ou para uso coletivo e 

gratuito; 
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 Exemplo é a Comunidade Ginga disponível na internet que reúne mais de 10 mil pessoas para pensar 

soluções em termos de aplicativos e desenvolvimento de conteúdos para televisão digital terrestre 

gratuita, para celulares e para videojogos em rede. 
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8. Tipos de telas: de diferentes tamanhos e proporções, fixas e 

móveis. 

 

 Em países periféricos como é o caso dos latino-americanos e caribenhos, o uso 

das tecnologias digitais têm uma razão fundamental de serem desenvolvidas como 

políticas públicas: podem colaborar na inclusão digital e social; possibilitar acesso e 

apropriação e aumentar a produção de conteúdos digitais, reforçando a identidade e  a 

diversidade cultural. Em outras palavras, pode melhorar qualidade de vida da 

população, aumentar o número de empregos e de novas habilidades e ajudando no 

desenvolvimento sustentável.  

Isso não ocorre por acaso. Existe   um    número    elevado de analfabetos digitais, 

convivendo ao lado de um número  restrito de sujeitos sociais    que têm possibilidade 

de usar as plataformas   tecnológicas   no   seu   dia-a-dia. Ademais dos  excluídos pela 

questão econômica, também se encontram as pessoas na terceira idade e as mulheres 

acima de 45 anos de classe média e alta, imigrantes digitais que,  muitas vezes, têm 

medo das TICs ou vergonha da sua falta de conhecimento  e habilidade tecnológica.  

Entre a população, para além das questões econômicas, educativas ou culturais,  

as questões geracionais  modificam radicalmente as formas de estar, perceber e 

relacionar-se com as tecnologias digitais, sejam elas interativas ou não.   Como 

comentei anteriormente, de um lado estão os imigrantes digitais
37

- como aqueles com 

mais de 35, 40 anos – e de outro, estão os nativos digitais - crianças, jovens e 

adolescentes que nasceram em meios às tecnologias.  

Como  outro lado de uma  mesma moeda – a dificuldade dos imigrantes digitais 

em adaptar-se as tecnologias e a convergência de mídias – estão os jovens que as vezes 

custam entender que nem sempre  as tecnologias estiveram disponíveis a população. A 

falta de experiência e contexto também dificulta a compreensão de que antes do 

computador existiam as máquinas de escrever (e antes delas, se escrevia a mão); antes 
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 Como é o caso da autora deste texto. Em 2001, Marc Prensky criou os termos imigrantes e nativos 

digitais. 
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de   televisão  digital existia a televisão analógica em cores e, antes desta, a televisão em 

preto e branco; que antes do fax existia o telex, e que antes dos anos 80 ninguém 

pensava em sair de casa com um telefone na mão. 

Mas o gap, a brecha entre jovens com acesso as mídias digitais e entre aqueles 

com dificuldades de entrarem no estágio da ponte para passar ao mundo digital é 

duplamente maior. De uma lado os jovens dominam as tecnologias com facilidade e, de 

outro,  pela primeira vez na história, tiram os adultos da posição de (únicos) detentores 

de conhecimento, gerando estranhamento na (caótica) organização    social de    nossas       

sociedades. Entre   um  mundo de tantas novidades tecnológicas e inseguranças, é 

possível uma certeza: no mundo digital somos todos aprendizes, com a possibilidade 

inédita de intercambiar experiências e saberes. 

 

Sobre a Atividade ou Passividade do Público 

 

Embora a interatividade seja importante e marque de forma mais forte o diálogo 

entre os campos da produção e da recepção, acredito (e defendo) que as audiências, os 

públicos sempre foram ativos na sua relação com as diferentes mídias, mesmo que o 

nível dessa interação  possa ser considerada fraca, se avaliada desde as possibilidades do 

mundo digital. A digitalização é um processo que ampliou e tornou pública a 

participação dos diferentes públicos a partir dos anos 90 do século XX, retirando as 

audiências do estereótipo de serem passivas e frágeis frente às Tecnologias da 

Informação e Comunicação.  

O que ocorria, em tempos de mídias analógicas, é que as possibilidades de 

participação eram restritas as cartas, aos fax, aos telefonemas, ao uso do controle remoto 

e a mudança de canal, estando estas duas últimas alternativas reduzidas ao mundo 

privado. O público era previsível, porque, dada a falta de opções, inclusive tecnológicas, 

aceitava a programação imposta pelas empresas de comunicação. Para Lucia Santaella 

(2008), com os  computadores,  as audiências foram sendo preparadas para se tornarem 

mais ativas.  
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Hoje, com a diversidade das mídias, com a maior oferta de informação e as 

possibilidades interativas, as audiências se tornaram migratórias. Não apenas utilizam 

várias plataformas ao mesmo tempo (televisão, computador mediado por internet e 

celulares, por exemplo), como migram de uma plataforma tecnológica a outra, caso não 

gostem ou concordem com o conteúdo ofertado.  

Em tempos de mídias digitais, os públicos – independentes de gênero ou idade – 

podem explicitar seu desejo de participar, interagir com os conteúdos ofertados e 

mesmo divulgar  sua produção de conteúdos audiovisuais digitais. 

Quadro 01 – Novos Atores Sociais

Novos Atores Sociais

Antes: público
ativo, mas sem
interatividade

Hoje: público
ativo com novas 

mídias, 
convergência

Antes: público
previsível, 
aceitava

programação

Hoje: as 
audiências são

migratórias

Antes: eram audiências isoladas, 
invisíveis

Hoje: são mais conectados, atuam
em comunidades, são públicas

 

 

Passo agora ao intento de classificar  os sujeitos sociais, a partir do acesso, uso e 

apropriação das diferentes plataformas tecnológicas. Além dos excluídos digitalmente, 

existem vários tipos sociais: 
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- Tipo 1  

 Aqueles que acessam somente algumas plataformas ou alguns conteúdos 

específicos  - é o caso das pessoas que usam celulares pós-pagos (85% dos brasileiros); 

dos que usam computadores em locais públicos ou cibercafés; ou daqueles que não têm 

acesso a banda larga, por exemplo.  

 

- Tipo 2  

Aqueles que acessam várias plataformas ao mesmo tempo ou de forma separada, 

assim como se interessam por diferentes tipos de conteúdos de áudio, vídeo, texto e/ou 

dados. Em geral, são sujeitos sociais que também participam de comunidades virtuais, 

como My Space, Facebook e Orkt,  possuem blogs, foto e/ou vídeoblogs; 

 

- Tipo 3  

São os fans de obras temáticas apresentadas em formato de  filmes para o cinema, 

series ou telenovelas para TV, histórias em quadrinhos, livros, radionovelas ou 

videojogos, mais conhecidos como fanfics
38

. Com a convergência digital, obras 

temáticas, como Harry Potter, Crepúsculo ou Matrix, que encantam crianças, jovens e 

adultos de diferentes culturas podem ser desenvolvidas em diversas mídias, de forma 

transmidiática, passando de uma mídia a outra (Henry Jensen, 2007). Muitas vezes, os 

fans  se tornam   produtores de   conteúdos de  áudio,  vídeo,   texto ou  dados ofertados 

gratuitamente  na internet, como é o caso dos produtores de conteúdos para videojogos 

ou dos produtores de  fanfics; 

 

                                                           
38

 Estórias desenvolvidas na internet, em geral através do computador,  a partir de um ou mais 

personagens já conhecidos, como Harry Potter ou Batman ou de uma estória conhecida. Uma fanfic 

permite a criação de novos personagens, como os familiares de Herminione, no caso de Harry Potter ou 

familiares do  mordomo Alfred, no caso de Barman, desconhecidos do público nas estórias originais.  As 

fanfics, apesar de pouco estudadas no mundo acadêmico, apresentam uma nova dimensão do potencial 

dos criadores de conteúdos digitais, que recriam mundos literários conhecidos, ampliando-os 

consideravelmente. Alguns autores, como J.H Krowling, de Harry Potter, permite que os fans se 

apropriem do textos originais  e os recriem e/o ampliem, desde que não sejam usadas cenas de sexo e uso 

de drogas. 
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- Tipo 4  

São aqueles que produzem conteúdos audiovisuais digitais, voltados para 

diferentes temáticas,        como saúde, serviços públicos, esportes,  cultura, turismo, 

tele-medicina, educação a distância, cidadania e informativos, entre outros. Também 

caracterizam  aqueles que  já desenvolvem aplicativos de software para conteúdos 

audiovisuais (que permitem usabilidade
39

, acessibilidade, interatividade, portabilidade
40

 

e interoperabilidade
41

 em diferentes dispositivos ou multiprogramação, no caso da 

televisão digital).  

Quadro 02 – Tipos de Atores 

Tipos de Atores Sociais

Extremos:

1.Excluídos

2. Os que têm todas 
tecnologias

3. Aqueles que acessam 
só determinados 

conteúdos e

Plataformas

(HQ, games,series, 
notícias ou esporte)

4. Aqueles que acessam 
vários conteúdos /usam 

multiplataformas/ 
participam de 

comunidades virtuais

5.Fans que seguem 
obras temáticas em 

várias plataformas e até 
desenvolvem fanfics

(Matrix, Harry Potter,

Crepúsculo) 

6. Aqueles que já 
desenvolvem aplicativos 

de softwares,  
conteúdos digitais/ 
e/ou compartilham

conhecimento

7. Aqueles  que 
poderão aprender a 

desenvolver 
conteúdos digitais
(profissionais ou 

amadores)

 

 

 

                                                           
39

 Usabilidade - desenvolvimento de projetos que sejam de fácil uso para a população, como por  exemplo 

teclados ou controles remotos com funções simples e claras. 
40

 Portabilidade – capacidade de transmissão de sinais digitais para plataformas portáteis, como a TV 

digital, computadores de mão e celulares. 
41

 Interoperabilidade - sistema de reconhecimento de códigos digitais entre as diferentes redes, sistemas, 

middlewares e softwares.  
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 Tipo 5  

 

Qualquer pessoa interessada em aprender ou produzir conteúdos audiovisuais 

digitais para uma, várias plataformas ou para a convergência de mídias, de forma 

amadora ou profissional.  

Antes de dar continuidade a próxima etapa deste capítulo, gostaria de voltar ao 

tema relativo ao papel aos atores sociais no mundo digital, porque  não concordo 

quando pesquisadores renomados como Scolari ou Jensky - que tratam das mídias e da 

convergência digital - reduzem os públicos a usuários (Scolari) ou consumidores 

(Jensky e Scolari). Os públicos são muito mais do que essas duas categorias, embora em 

alguns momentos possam escolher desempenhar um ou outro papel; ou seja, o de 

consumidores de conteúdos ou de usuários das tecnologias.  

Os sujeitos sociais  se apropriam das tecnologias e dos conteúdos, produzindo 

diferentes sentidos
42

 sobre esses materiais, algo que foge ao domínio do campo da 

produção desde o começo das mídias analógicas. Além disso, multiplicam sua opinião 

sobre os conteúdos de áudio, texto, vídeo ou dados em conversas  no âmbito privado, ou 

em conversas públicas, através da divulgação em comunidades virtuais ou em blogs, 

fotoblogs ou páginas web que podem ser vistas e acompanhadas desde diferentes 

plataformas tecnológicas. 

Reduzir os públicos a consumidores, usuários ou a categoria de proconsumers 

(Scolari) é tirar deles a possibilidade de protagonismo, de criação, de produção de 

conteúdos audiovisuais interativos, ou mesmo a possibilidade de que eles mesmo  

digam que não se interessam em participar, mas apenas em receber e assistir esses 

conteúdos, como ocorre entre pessoas de maior idade. Reduzir os diversos públicos a 

posição de consumidores, de usuários ou de produtores-consumidores é repetir as  

propostas      teóricas do mundo analógico, onde o público ainda é  visto como seres 

manipulados, incapazes de pensar por si mesmos ou sem condições de ser reapropriar 

dos conteúdos que têm acesso. No caso dos produtores-consumidores, reforça a idéia de 

                                                           
42

 Produção de sentido aqui utilizada a partir do conceito de Eliseo Verón, desenvolvido em 1982 no livro 

A Produção de Sentido, publicado no Brasil pela Ed. Cultrix. 
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que  quando os sujeitos se apropriam das TICs e tornam produtores, seguem sendo 

consumidores, já que as plataformas oferecidas no mundo desenvolvido são 

majoritariamente pagas.  

 

A Comunicação Digital e seus Paradoxos 

 

Como já comentei em trabalhos anteriores (2007, 2008, 2009 e 2010) para passar 

do mundo analógico para o digital, desde o ponto de vista da Comunicação e da 

convergência de mídias é preciso pensar tanto no âmbito individual, do sujeito social, 

como também em termos de sociedades, propondo ou apoiando políticas públicas 

estrategicas, de curto,  médio e longo prazo,  que sejam elaboradas levando em 

consideração as necessidades de inclusão social e digital da Região.   

E propor,  para além da formação, da  atualização profissional e do estímulo à 

pesquisas inovadoras
43

,  a produção de conteúdos de áudio, vídeo, texto e dados em 

diferentes plataformas tecnológicas que possam circular gratuitamente para a população 

de baixa renda. Essas plataformas como venho comentando, são os celulares, a  TV 

digital em suas diferentes versões: móvel
44

 ou fixa, para telas gingantes, médias ou 

pequenas, o rádio e cinema digital, os computadores mediados por internet e os 

videojogos em rede.  

Essa produção digital pode ser desenvolvida para cada dispositivo eletrônico ou 

através de conteúdos audiovisuais voltados para a convergência entre as diferentes 

tecnologias, o que exige propor, desenvolver e realizar pesquisas conjuntas  para os  

diversos formatos audiovisuais  digitais interativos e para convergência de mídias. Isso 

também abre espaço para desenvolver e realizar pesquisas conjuntas  voltadas para  os 

novos formatos audiovisuais digitais interativos que incorpore investigadores de 

                                                           
43

 Aqui pensadas para além da questão tecnológica, mas incluindo  a cultura, a educação e a comunicação 

como espaços de produção  inovadora. 
44

 As plataformas tecnológicas que possibilitam a mobilidade, o deslocamento são os  celulares, a TV 

digital portátil, os computadores de mão  e os videogames portáteis. O conjunto dessas tecnologias são 

chamadas de  multidispositivos. O termo se diferencia de multiplataformas, porque estas incluem a TV 

digital fixa e os computadores de mesa, por exemplo. 
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diversas áreas, profissionais da comunicação, empresas públicas ou privadas, 

organizações não-governamentais, mas também os diferentes grupos populacionais. 

A televisão, o cinema e o rádio digital, os celulares, os videojogos em rede, os 

computadores mediados por internet ou a convergência entre as mídias exigem – como 

tenho repetido -  novos formatos de programação, novos tipos de roteiros 

(storyboards
45

) voltados para diferentes níveis interativos. No caso da televisão digital,  

requerem uma nova  noção de    grade de  horários, mais   flexível (por isso em textos 

anteriores André Barbosa filho e eu utilizamos o termo módulos e não mais o conceito 

de grades) e  novos modelos de negócios para as empresas, sejam elas públicas ou 

privadas. 

Em termos tecnológicos, não é possível comparar os modos de produção 

jornalística ou ficcional para televisão e para o rádio analógico com as novas 

necessidades da televisão e do rádio digital, onde  este último (o rádio) inclui o uso de 

imagens e de serviços on line. Tampouco é possível (como alguns autores imaginam) 

simplesmente repassar esses conteúdos audiovisuais digitais desenvolvidos para 

broadcasting diretamente para a televisão usada em um computador com acesso à  

internet, conhecida por IPTV, cujas características  (estéticas, de formato, 

temporalidade, tecnologia
46

 e linguagem) são bem diferentes da TV aberta.  

A IPTV não possui uma das características mais marcantes da televisão: a 

simultaneidade, que permite a um mesmo programa chegar a milhões de lares ao mesmo 

tempo. Enquanto a televisão – seja ela analógica ou digital – remete a idéia de uso 

coletivo e socialização, o computador reforça a idéia de individualidade e, quando 

muito, diálogo interpessoal. 

As tecnologias também apresentam diferenças e podem gerar paradoxos. Para 

compreender melhor as plataformas tecnológicas desenvolvi, a partir do trabalho 

realizado por Cristiana Freitas em sua dissertação de mestrado
47

,  as proximidades  

                                                           
45

 Com três colunas: espaço para o vídeo, o áudio e o texto. Também poderá ser oferecido em    quatro  

colunas: dividido em espaço para o vídeo, áudio, texto e níveis interativos. 
46

 Ainda não é possível para a internet – utilizada através de diferentes dispositivos – ser acessada por 

milhões de pessoas ao mesmo tempo, sem que a rede não saia do ar. 
47

 Dissertação de Mestrado apresentada  na UNESP Campus de Bauru, em janeiro de 2011. 
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diferenças entre os diversos aparelhos onde circula internet, como pode ser observado 

abaixo. 

Quadro 03 – Proximidades e Diferenças entre as Plataformas Tecnológicas 

TV COMPUTADORES 

MEDIADOS POR 

INTERNET 

CELULARES VIDEOJOGOS EM REDE 

Meio coletivo Meio individual Meio individual Meio individual e também 

coletivo (ex: Wii) 

Audiência 

coletiva  

Audiência 

individualizada 

Audiência 

individualizada 

Pode ser jogado de forma 

individual ou de forma coletiva 

(em rede) 

Fluxo contínuo, 

broadcast.  

Programação 

simultânea em rede. 

Conteúdos streaming ou 

sob demanda (pago) 

Conteúdos streaming 

ou das operadoras (pago). No 

caso nipo-brasileiro de TVD 

terrestre, os sujeitos podem 

assistir TV gratuitamente via 

celular 

Conteúdos pagos ou 

baixados gratuitamente de forma 

ilegal 

Interação 

limitada pelo canal de 

retorno 

Interatividade plena, 

mas paga 

Interação em tempo 

real ilimitada paga ou 

gratuita quando usada como 

TV digital 

Interatividade plena,  mas 

paga 

Interatividade 

durante a exibição do 

programa. O acesso a 

esta desvia a atenção 

ou inibe o programa 

principal 

Audiência assiste ao 

conteúdo como e quando 

quiser de forma paga, sem 

simultaneidade 

É possível acessar 

internet ou telefone, mas 

interrompe exibição de TV 

Interatividade durante a 

exibição do programa 

Tela grande, tela 

média e tela pequena 

 

Tela média ou pequena 

 

Tela pequena Tela grande (se visto pela 

TV ), tela média (computadores) e 

tela pequena (celulares) e consoles 

 

Alta definição  Baixa resolução de 

vídeo quando ampliado 

Baixa resolução Alta definição se visto pela 

TV, mas a tela é pequena 

Distância da tela 

ou tela na mão no caso 

de mini TVd 

Proximidade com a tela, 

a partir dos computadores de 

mesa ou tela na mão, com 

laptops ou Ipads 

Tela na mão Distância da tela ou tela na 

mão no caso de mini-TVd 

Limite de texto,  

infinito acesso a 

imagens, sons e dados 

Infinito acesso a textos, 

imagens e dados. Mas 

apresenta problemas de 

resolução de imagem e demora 

para baixar vídeos 

 

Limite de texto  Acesso a imagens, sons,  e 

dados 

Um para um, 

um para muitos ao 

mesmo tempo. É 

bidirecional na TV 

digital interativa 

Um para um, Um para 

muitos, mas sem 

simultaneidade. Estimula a  

colaboração 

Um para um e um para 

muitos. Os torpedos (MSN) 

ajudam a simultaneidade 

Um para um, um para 

muitos ao mesmo tempo. É 

bidirecional na TV digital 

interativa 
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Portabilidade Portabilidade Portabilidade Portabilidade 

Mobilidade Mobilidade Mobilidade Mobilidade 

Acessibilidade Acessibilidade Acessibilidade Acessibilidade 

Usabilidade Usabilidade Usabilidade Usabilidade 

Energia elétrica 

e bateria, no caso da 

mini TVD 

Energia elétrica e bateria Uso de bateria. O 

consumo de energia gerado 

pelo aplicativo de conteúdos 

precisa ser baixo 

Energia elétrica e bateria, no 

caso da mini TVD 

Armazenamento 

limitado no conversor 

digital. Depende da 

quantidade de 

memória 

Armazenamento 

depende da quantidade de 

memória 

Limite de 

armazenamento de vídeo e 

dados 

Armazenamento limitado no 

conversor digital. Depende da 

quantidade de memória 

Exibição do 

conteúdo streaming é a 

função principal. 

Qualquer outra 

atividade é secundária, 

pontual e temporária, 

mas modifica a noção 

de TV como 

conhecemos no mundo 

analógico 

Acesso a multidados e 

telas simultâneas, mas a falta 

de banda larga faz com que 

demorem a baixar ou que a 

rede caia, se há muitos acessos 

Conversa telefônica 

como funcionalidade 

principal. Qualquer outra 

atividade fica em 

segundo plano e pode ser 

interrompida. 

Exibição do conteúdo 

streaming é a função principal. 

Qualquer outra atividade é 

secundária, pontual e temporária, 

mas modifica a noção de TV como 

conhecemos no mundo analógico 

Teclado 

limitado pelo uso do 

controle remoto, com 

possibilidade de 

conectar a dispositivos 

móveis, como 

celulares de forma 

gratuita 

Teclado ilimitado, 

associado ao mouse 

Teclado limitado Teclado limitado pelo uso do 

controle remoto, com possibilidade 

de conectar a dispositivos móveis, 

como celulares de forma gratuita 

A assistência é 

simultânea e vem um 

mesmo programa 

milhões de pessoas (ao 

mesmo tempo) 

O uso é individual e 

nem todo mundo assiste a um 

programa  ao mesmo tempo 

O uso é individual e 

nem todo mundo utiliza e 

acessa os conteúdos ao 

mesmo tempo 

A assistência é simultânea e 

vem um mesmo programa milhões 

de pessoas (ao mesmo tempo) 

Permite a 

produção de conteúdos 

digitais interativos e 

convergência de 

mídias 

Permite a produção de 

conteúdos digitais interativos e 

convergência de mídias 

Permite a produção de 

conteúdos digitais interativos 

e convergência de mídias 

Permite a produção de 

conteúdos digitais interativos 

e convergência de mídias 

Fonte: Cristiana Freitas, com acréscimos da autora deste estudo 

 

As mudanças digitais  apresentam outros paradoxos. No campo das 

sociabilidades, oferecem a possibilidade de novos comportamentos e os afetos, a partir 

da ampliação das redes sociais e as possibilidades de interatividade e participação 

social. O lado negativo dessas transformações é a visibilidade ampliada na internet de 

perversidades,  como a pedofilia e o narcotráfico. 
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 No campo do trabalho, as tecnologias  permitem estar virtualmente em vários 

locais ao mesmo tempo, dilatando as noções de tempo e espaço,  mas por outro lado, 

países e empresas ampliaram  a flexibilização e  a fragilidade dos contratos de trabalho. 

Além disso, o uso das diferentes plataformas tecnológicas como novas mídias digitais – 

como celulares, videojogos em rede ou TV digital -  deram espaço para o   surgimento   

de   outras   funções   e   habilidades,   sem   que tenham ido alteradas as legislações 

trabalhistas aprovadas em tempos analógicos
48

, que não subsidiam ou defendem os 

cidadãos no mundo digital. 

Na área da educação, o aprendizado é algo constante, pensado agora para toda a 

vida. A educação é apresentada de forma presencial, semi-presencial ou a distância, 

enquanto a mentalidade da maior parte dos professores e pesquisadores da América 

Latina e Caribe ainda se encontra profundamente enraizada no mundo analógico, com 

dificuldade de aceitar as mudanças digitais interativas que estão acontecendo e, 

conseqüentemente, de relacionar-se com seus alunos ou oferecer uma escola mais 

dinâmica, conectada com as mídias digitais e com as possibilidades da educomunicação, 

sem esquecer as noções básicas de cidadania e inclusão social. 

Há uma crescente inclusão digital em países como Argentina, Brasil, Colômbia e 

Chile  convivendo lado a lado com índices preocupantes de exclusão digital nesses 

países ou mesmo em Estados vizinhos, como Bolívia, Paraguai, Nicarágua ou 

Honduras.  

No campo econômico, a globalização da economia foi ampliada a partir do acesso 

e uso das TICs. Um exemplo desses paradoxos é, de um lado, a crescente concentração 

de empresas
49

 e também da pirataria em produtos culturais, como DVD, CDs e 

fotocopias de livros. De outro lado, está ocorrendo a ampliação do mercado dos países 

emergentes
50

, que oferecem novas possibilidades de negócios para as mídias digitais, 

entre elas a televisão digital interativa terrestre aberta. 

                                                           
48

 Sobre o tema, ver a pesquisa do IPEA, coordenada pela prof. Andrea Fernandez, em 2010, no terceiro 

volume do livro “Panorama da Comunicação e das Telecomunicações no Brasil” (2010). 
49

 Em todos os setores, inclusive entre empresas de comunicação e entretenimento. Sobre o tema ver os 

estudos realizados pelos teóricos da Economia Política da Comunicação. 
50

 Os países do BRIC – Brasil, Rússia, Índia e China -  são um bom exemplo das novas  relações que se 

estabelecem entre os países centrais e periféricos. 
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No que diz respeito à cultura, seguem existindo discursos  no campo da política, 

da economia e mesmo da tecnologia  que tentam homogeneizar as culturas através das 

falas que seus representantes oferecem, seja através dos  meios analógicos e também 

através das   diferentes   plataformas digitais,      principalmente a   televisão         e    os 

computadores mediados por internet. Isso não significa que esses discursos encontrem 

eco entre a população, tornando-se necessariamente hegemônicos. Tampouco   significa   

que as   pessoas passam a  esquecer da sua própria cultura, pois o que ocorrem são  

processos de  mestiçagem   de que nos fala desde o final dos anos 80 do século XX o 

pesquisador Jesus Martín-Barbero.  

É cada vez mais difícil é falar em culturas puras, pois elas são atravessadas por 

outras culturas, pelas correntes migratórias, pelo fim das fronteiras, pelos fluxos 

intensos e contínuos de informação, imagens, sons, textos e dados que nos chegam 

através das mídias digitais, assim como  pelo intercambio de conhecimento e idéias que 

transitam na esfera pública e privada diariamente. São essas mestiçagens que vão 

caracterizar os novos formatos e conteúdos digitais interativos pensados  para a 

convergência de mídias ou para plataformas tecnológicas específicas que, neste 

momento histórico, permitem que os cidadãos também produzam conteúdos digitais 

sobre diferentes temáticas e pontos de vista. São essas mestiçagens, nas diferentes áreas 

do conhecimento, que nos permitem também pensar o mundo de forma mais articulada, 

possibilitando a análise complexa das transformações que a sociedade ocidental está 

passando. 

No campo da cultura, vale a pena observar as contribuições de  Clifford Geertz
51

 e 

Ulf Hannerz
52

, onde cultura é vista como uma rede de significados interconectada por 

cada indivíduo e pelo coletivo que se movimenta por fluxos. Ou seja, a cultura é 

observada como um elemento que não é estático ou eterno, mas que precisa ser 

constantemente vivida e é  modificada pelas pessoas, particularmente em um mundo 

permeado por tecnologias digitais interativas em constante mutação. 

 

 

                                                           
51

 Antropólogo estadunidense já falecido, cuja obra é reconhecida mundialmente. 
52

 Professor de Antropologia da Universidade de Oslo, Noruega. 
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Sobre  a Cultura  

 

      Arjun Appadurai
53

 aponta a relação entre globalização e cultura. Para ele, a 

globalização não está promovendo uma homogeneização cultural, mas envolve o uso de 

uma variedade de instrumentos que são absorvidos na economia e culturas locais sem 

serem repatriados, pois são  resignificados no âmbito local. Featherstone destaca que a 

mundialização da cultura não se resume à generalização,  porque ela também é capaz de 

diversificar. Para o autor, é possível pensar em cultura global tomando-se os processos 

de integração e desintegração cultural transsociais em que se baseiam os “fluxos de 

mercadorias, pessoas, informações, conhecimento e imagens que dão origem aos 

processos de comunicação e adquirem certa autonomia em nível global”.  

O sociólogo brasileiro Renato Ortiz destacou no final do século XX que a 

formação de uma cultura mundializada não implica o aniquilamento de outras 

manifestações culturais. O autor fala da criação da cultura glocal – termo japonês que 

surgiu nos anos 90 do século XX na área de negócios – para tratar da mistura entre a 

cultura local e a global; aonde a cultura  local se apropria e dá novos sentidos a cultura 

global.  

       Hannerz (1997) acredita que hoje existe uma cultura global, mas trata-se de uma 

cultura que está assinalada por um organismo de diversidade e não por um repetição de 

uniformidade. São as culturas locais e suas relações, trocas e contatos cada vez mais 

acentuados que ajudam a  formar a cultura global. Para o autor sueco, devemos pensar o 

mundo como globalizado , onde os sujeitos e objetos encontram-se em constante fluxos, 

onde são constantemente elaborados novos significados e estabelecidas constituições 

culturais híbridas
54

 à medida que as fronteiras tornam-se cada vez mais permeáveis. 

      É bem verdade que existem discursos  no campo da política, da economia e mesmo 

da tecnologia  que tentam homogeneizar as culturas através dos meios analógicos e 

também através das diferentes plataformas tecnológicas, entre elas a televisão e os 

computadores mediados por internet. Mas isso não significa que esses discursos 

                                                           
53

 Professor inglês de origem indiana. 
54

 Sobre as culturas híbridas, vale a pena conhecer a obra do pesquisador argentino que vive no México, 

Néstor García Canclini. 
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convençam as pessoas, tornando-se necessariamente hegemônicos. Tampouco significa 

que as pessoas passam a  esquecer da sua própria cultura; o que ocorrem são os 

processos de  mestiçagem   de que nos fala desde os anos 80 do século XX o 

pesquisador espanhol que adotou a Colômbia, Jesus Martín-Barbero.  

É cada vez mais difícil é falar em culturas puras, pois elas são atravessadas por 

outras culturas, pelas correntes migratórias, pelo fim das fronteiras, pelos fluxos 

intensos e contínuos de informação e imagens que nos chegam através das mídias, 

assim como  pelo intercambio de conhecimento e idéias que transitam na esfera pública 

e privada diariamente. São essas mestiçagens que vão caracterizar os novos formatos, 

conteúdos
55

 e programas (ou módulos) pensados para a televisão digital interativa 

(TVDi) e para a convergência de mídias. 

Como bem recordou o pesquisador Otavio Ianni (2002), independente da 

perspectiva teórica, das opções ideológicas ou do fato que examinam aspectos, 

problemas e situações, compreendendo o “local”, o “provincial”, o “tribal”, o “regional” 

ou o “nacional”,  todos contribuem para instituir a “sociedade global” como novo 

emblema das Ciências Sociais, compreendendo-se a sociedade global em suas 

implicações políticas, econômicas, culturais, demográficas, lingüísticas, religiosas, 

étnicas, de gênero e outras esferas da realidade. Tanto os conceitos como as categorias 

de pensamento são desafiados a olhar o mundo de forma mais ampla e complexa, 

apoiados nas Tecnologias da Informação e da Comunicação, sendo atravessados por 

elas e pelas conseqüências de sua apropriação, utilização e impacto na vida social. 
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  A noção de conteúdos digitais aparece em nota de rodapé no primeiro capítulo deste trabalho. 
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Capítulo 03 

 

A TV Digital e o Caso Nipo-Brasileiro de TVDi 

 
 

Introdução 

 

Neste trabalho,  venho tentando  estabelecer as conexões necessárias para pensar – 

a partir dos estudos de Comunicação -  o mundo de forma transdisciplinar e complexa 

(no sentido dado por Edgar Morin e também por Jesus Martín-Barbero), onde a 

produção de conhecimento e a circulação das informações não estejam mais restritas aos 

espaços formais e oficiais, como a escola, o Estado ou os meios de comunicação 

analógicos.  

A partir da apropriação das TICs, essa produção de conhecimento e circulação de 

informações a se multiplicam na vida cotidiana através das redes sociais, sendo 

distribuídas através de diferentes plataformas tecnológicas
56

 e repercutem  nas pesquisas 

realizadas no meio acadêmico, no mundo do trabalho e também nos espaços de 

entretenimento.  

 Desde o ponto de vista dos países periféricos, como a América Latina e Caribe,   

escolhi estudar o estímulo a pesquisa e produção de conteúdos digitais voltados para 

plataformas tecnológicas abertas e gratuitas, como  a televisão digital terrestre
57

. Levo  

em consideração que se trata de uma tecnologia gratuita e que tem o maior percentual 

de aparelhos nas residências, embora a maioria ainda não tenha adquirido o conversor 

digital. 
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  O conceito de plataformas tecnológicas aparece na nota 02 do primeiro capítulo. 
57

 Não estudo a TV digital por assinatura por se tratar de um modelo pago de televisão, o que restringe o 

número de pessoas que vêem TV  por essa modalidade.  Nos países latino-americanos e caribenhos 

questões geográficas e a falta de conteúdos nacionais possibilitaram que as televisões por assinatura se 

desenvolvesse  em países como Argentina (problemas geográficos) ou Equador (falta de conteúdos 

nacionais), para citar dois exemplos. Tampouco o uso de IPTV é uma alternativa – desde o ponto de vista 

da inclusão social – para os países da Região por pelo menos três  motivos: se trata de um modelo pago; 

não é broadcast e o índice de computadores com internet ainda é muito baixo na região. Além disso, a 

conexão dos computadores caem  ou ficam muito lentas se milhares de pessoas acessam o mesmo 

conteúdo ao mesmo tempo. 
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A televisão digital pode ser acessada gratuitamente através dos celulares, assim 

como propiciar a  convergência de mídias, como espaço de inclusão social e digital.  

Este é o caso do modelo de televisão nipo-brasileiro adotado em vários países: 

Argentina, Brasil, Bolívia, Uruguai, Chile, Costa Rica, Paraguai, Peru, Equador e 

Venezuela - cujos middleware Ginga
58

 e softwares são disponibilizados em 

gratuitamente em  código aberto em toda Região.  

 

Quadro 01 – Mapa de América Latina e Caribe 
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 Camada de softwares  que permite a interatividade e a interoperabilidade entre os diferentes padrões de 

TVD.  O middleware Ginga é uma invenção brasileira em código aberto que foi desenvolvida nos 

laboratórios da PUC-RJ e da UFPB. Trata-se do primeiro padrão tecnológico desenvolvido no país a ser 

reconhecido pela União Internacional de Telecomunicações (UIT).  
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Novas Mídias, Novos Formatos 

 

A  chegada da televisão digital é um bom exemplo para mostrar as diferenças 

tecnológicas, de linguagem, de formatos e  os possíveis diálogos entre o campo da 

produção e da recepção. Isso porque a  passagem da televisão analógica aberta  para o 

modelo digital terrestre  marca o surgimento de uma  televisão híbrida
59

, diferente do 

que já se viu até então, sendo necessário estudá-la a partir de uma perspectiva 

transdisciplinar e abrangente. 

A diferença entre o modelo analógico e digital -  representada pela digitalização, 

pela não linearidade, pela possibilidade de usar recursos interativos e pela gratuidade -  

é o que define o valor agregado da televisão digital aberta em relação aos demais 

modelos, como pode ser observado abaixo: 

    Em termos de narrativas existem diferenças fundamentais na passagem da televisão 

analógica para a digital, como pode ser observado a seguir: 

 

Quadro 02 – Diferenças entre a televisão analógica e a TVD 

 

 

Televisão Analógica Aberta/Terrestre 

 

 

Televisão Digital Aberta/Terrestre 

Narrativas Lineares Narrativas não-lineares 

Histórias com começo, meio e fim Histórias interativas, onde as audiências 

podem “entrar”,  “sair” e “voltar” a 

história original. 

Tempo congelado; não pode ser 

modificado. 

É possível assistir em tempo real dentro 

de um link oferecido em determinado 

programa. 

As audiências eram fieis Quando não gostam do formato ou 

programa ofertado, as audiências não 

apenas mudam de canal, mudam também 

de plataforma tecnológica. 

Não opinavam sobre as histórias As audiências opinam sobre as histórias, 

propondo inclusive outras possibilidades 

para a narrativa. 

O campo da produção define a narrativa   O campo da recepção interage com a 
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 O pesquisador Carlos Scolari, argentino que trabalha na Espanha, criou o conceito de hipertelevisão 

para tratar das mudanças que a TV está passando,  mas sua perspectiva é – pelo menos até o momento -  a 

do modelo europeu; não a proposta aberta, gratuita e oferecida em software livre do projeto nipo-

brasileiro. Além disso, seus estudos são fundamentalmente sobre computadores. 
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narrativa, sugerindo inclusive mudanças 

no decorrer da história. 

As audiências recebiam informações sobre 

a história por jornais,  revistas impressas 

e/ou on line 

As audiências podem assistir a história 

através de outras plataformas 

tecnológicas, além de receber informações 

extras de várias plataformas analógicas ou 

digitais ao mesmo tempo. 

Não é possível mudar o roteiro  É possível criar outras estruturas 

narrativas interativas, que podem ser 

vistas também através da 

multiprogramação. 

Estruturas narrativas fixas Com o uso dos recursos interativos, é 

possível criar novos personagens e 

estruturas narrativas paralelas. 

Os roteiros são criados apenas para 

televisão 

Os roteiros são ampliados para narrativas 

transmídias
60

 
Fonte: CASTRO, 2010 

 

  Em seus primeiros anos, é possível afirmar que a televisão digital é uma mistura 

da televisão analógica, de cinema e de computadores com recursos de internet e tende a 

seguir assim  - meio computador na televisão e meio TV analógica - até encontrar sua 

própria identidade.  

Vale a pena voltar no tempo e buscar na história as origens da televisão analógica 

utilizando o exemplo brasileiro. Quando as primeiras televisões analógicas chegaram ao 

mercado
61

 brasileiro eram caras, as pessoas desconfiavam da qualidade de seus 

programas e a linguagem era uma mistura da estética radiofônica com a 

cinematográfica. Demorou um bom tempo – pelo menos 20 anos - até as empresas de 

televisão, públicas e privadas, encontrarem uma linguagem e estéticas  própria.  

A integração da televisão digital com o computador – utilizando os recursos do 

computador na TV que a maioria da população possui em casa com ajuda de uma caixa 

de retorno (set top box) - possibilita que nos desloquemos pelo mundo narrativo, 

mudando de uma perspectiva para outra, de uma narrativa a outra,  por nossa própria 
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 No sentido dado por Henry Jenkis em  A Cultura da Convergência. Outros autores preferem chamar de 

cross media ou de multiplataformas. 
61

 No caso latino-americano e caribenho, a  TV chega  nos anos 50 do século XX. Em 2010, a televisão 

comemorou 60 anos de existência na Região. O Brasil foi o segundo país a ter televisão na América 

Latina e Caribe. 
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iniciativa. No caso do computador mediado por internet,  Murray (2007:236) recorda 

que   “a capacidade de armazenamento e organização complexa do computador pode ser 

usada como apoio para um universo narrativo bastante denso e exigente”. 

 

O Brasil e a Passagem da TV Analógica para a Digital 

 

      Considerado o maior país da América Latina, o Brasil  é um bom exemplo do uso da 

televisão analógica. O país possui o quarto maior canal de televisão do mundo ( Rede 

Globo), um parque televisivo analógico com 80 milhões de aparelhos e outros 15 

milhões digitais
62

 e seus conteúdos ficcionais, particularmente as telenovelas, são 

exportadas para diferentes países.  

No Brasil, a televisão analógica chegou em 1950 e demorou pelo menos 10 anos 

para ser oferecida a preços populares. Além disso, demorou pelo menos 20 anos para 

apresentar o padrão de qualidade que a diferencia tanto na oferta de produtos ficcionais 

quanto de realidade. A exemplo do que acontece no Brasil, que vive em uma sociedade 

audiovisual, a televisão analógica na América Latina e Caribe representa muitas vezes a 

única fonte de informação para seus habitantes e isso deverá se repetir com a chegada 

da TV digital terrestre, com a diferença que a utilização de recursos interativos gratuitos 

pode colaborar para a inclusão social.  

A televisão digital, independente do país,  se apropria de algumas características 

do modelo analógico, como as rotinas de captação,  produção e edição e  também copia 

as linguagens, narrativas e estéticas utilizadas na TV analógica. Por outro lado, se 

apropria do uso da 3ª. dimensão desenvolvida no cinema e da interatividade usada nos 

computadores, através da oferta de recursos interativos via controle remoto onde as 

audiências podem participar (em casa ou na rua) dos programas, formatos e conteúdos 

ofertados pelos canais digitais abertos. Como se fosse pouco, as audiências que utilizam 

o middleware Ginga e possuem canal de retorno ainda podem acessar o correio 

eletrônico ou internet enquanto assistem a programação desde o controle remoto. 
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 De acordo com o senso de 2010 (IBGE),  a população brasileira é de 190,7 milhões de habitantes. Isso 

significa que  98% dos lares urbanos e 96% dos lares rurais possuem pelo menos um aparelho de TV. 
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Estes novos tempos –  digitais e interativos - se forem pensados a partir da 

elaboração de políticas públicas e  para  desenvolver a sociedade da informação e do 

conhecimento  poderão estimular: 

                                  

1. o surgimento de novas vagas no mercado de trabalho; 

2.  o surgimento de novos ofícios e fazeres no campo televisivo, 

radiofônico, cinematográfico, no campo dos computadores, videojogos e dos 

celulares; 

3. o surgimento de novas (e mais amplas) propostas em termos de 

cursos de Comunicação, pensados a partir da proposta da transdisciplinaridade
63

  

e do diálogo entre as diferentes ciências (como a Engenharia, a Informática, a 

Educação, a Economia, etc.); 

4. o surgimento de  novos (e mais) conteúdos pensados para as 

diferentes plataformas digitais, assim como de novas linguagens, formatos e 

narrativas que contemplem a convergência dos meios. 

 

Essa produção de conteúdos é a consolidação de uma nova indústria, totalmente  

digitalizada que envolve transformações na parte técnica, nos equipamentos, na rotina 

das redações, nos formatos, estéticas, linguagem e programação, e que conformam a 

emergente  indústria de conteúdos digitais. A exemplo  do modelo de TV analógico – 

essa indústria emergente aos poucos vai agregando valores  e estimulando novos 

comportamentos, práticas sociais e de consumo
64

.  

Vale recordar que não é possível comparar os modos de produção jornalística ou 

ficcional para TV analógica com as novas necessidades da  TV digital, nem 

simplesmente repassar esses conteúdos para a TV usada em um computador com acesso 

a  internet (IPTV), pois suas características são totalmente diferentes do que se conhece 

como broadcast.  
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 Sobre o tema ver Carta da Transdisciplinaridade e a obra de Edgar Morin. Disponível em 

http://www.unipazrj.org.br/transdisciplinaridade.htm. Acesso em 15/08/2009. 
64

 Embora não utilizemos nesse trabalho a noção de consumo, dando prioridade a noção de sujeito social, 

de cidadão com ênfase na participação social,  reconhecemos a importância dos estudos sobre a 

antropologia do consumo para compreender as lógicas de sociabilização e reforço de identidade 

desenvolvidas a partir do consumo de determinados objetos, como os aparelhos tecnológicos. 

http://www.unipazrj.org.br/transdisciplinaridade.htm
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      Muitos pesquisadores, principalmente aqueles que residem nos países centrais, não 

acreditam no desenvolvimento da TV digital broadcasting e apostam na TV digital  

usada através dos computadores (IPTV). Embora o uso dos computadores seja amplo  

nos países europeus, assim como nos Estados Unidos e Canadá, um informe da União 

Internacional das Telecomunicações (UIT) publicado em maio de 2010, aponta que 

apenas 26% da população mundial tem acesso a internet e antes de 2015 não há 

possibilidade desse número alcançar 50%. Ou seja, é preciso buscar alternativas mais 

baratas para a inclusão social e uma delas passa pela tecnologia desenvolvida pelo 

Brasil para uso de recursos interativos a partir de TV digital terrestre com caixa de 

retorno. 

       Se os dados da UIT não fossem suficientes para comprovar a brecha digital 

existente entre os países centrais e os chamados emergentes, bastaria apontar as 

diferenças fundamentais entre a TV  broadcasting e o uso da TV no computador 

mediado por interne
65

t: 

 

1. A televisão digital broadcasting é gratuita, a qualidade das imagens é excelente 

e os conteúdos de áudio, vídeo, texto e dados circulam com facilidade, algo que 

não ocorre com o computador mediado por internet; 

2. Diferente do computador, que é pensado para o uso individual, a  assistência da 

televisão  é coletiva e socializada; 

3. Existe uma diferença importante entre as distâncias dos conteúdos apresentados 

que serão assistidos em um computador de mesa e na sala de televisão; 

4.  Tecnologicamente, as aplicações para televisão são baseadas em vídeo enquanto 

as aplicações dos computadores são  baseados em texto, o que torna mais difícil 

desenvolver conteúdos de televisão no computador (as imagens e dados são 

pesados);  

5. No caso da televisão aberta, existem ainda vários dispositivos de exibição de 

forma gratuita. Os programas e formatos digitais podem ser assistidos através de 

um aparelho de TV fixo, em geral com tela grande, disponível em (um ou mais 

ambientes de uma casa) e locais públicos, ou a partir de plataformas móveis. 
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 Parte dessas observações podem  ser vistas no Quadro 03, do segundo capítulo. 
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Essas plataformas estão disponíveis através de televisores digitais pequenos 

(portáteis) e dos celulares com tecnologia para assistir televisão digital aberta e 

gratuita. Já o computador só é oferecido de forma paga à população; 

6. Uma das maiores vantagens da televisão digital aberta é o fato de oferecer 

simultaneidade; ou seja, milhões de pessoas podem assistir um  programa ao 

mesmo tempo. Algo que atualmente não é possível de acontecer em um 

computador mediado por internet, porque quando milhares de pessoas assistem 

um mesmo conteúdo ao mesmo tempo, “cai” a rede. 

       

No padrão japonês-brasileiro de TV digital, o valor agregado inclui o uso da 

interatividade e também da multiprogramação, que, em alta definição, permite a 

existência de quatro subcanais digitais. Isso significa que uma empresa de comunicação 

que tem a concessão de um canal analógico passa a ter direito a quadro subcanais 

digitais, como é o caso das empresas de televisão privadas e públicas cujos países já 

adotaram o modelo digital.  

As empresas que  escolheram usar a programação em definição standard
66

 podem 

usar até oito canais, como a Empresa Brasil de Comunicação (EBC)
67

, instituição 

pública federal concessionária da  TV Brasil. A partir  de 2011 a empresa pública terá 

de desenvolver conteúdos e serviços digitais para alimentar o interesse das audiências 

desses oito
68

 subcanais durante 24 horas.  

Isso significa um aumento importante no mercado de produção de conteúdos e 

serviços digitais para  televisão aberta, já que a EBC não pretende ser desenvolvedora 

de conteúdos digitais interativos. O mesmo se repete em países como a Argentina que, a 

partir de 2011, disponibilizará  dois canais públicos com conteúdo infantil, para além 

dos jornalísticos e de ficção. 
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 O uso de maior número de canais corresponde a redução da qualidade de imagem da TV digital e 

também a redução do uso das possibilidades  interativas  com as audiências. 
67

 A EBC foi criada em final de 2008 e herdou os funcionários, canais e equipamentos da  antiga televisão 

pública federal conhecida  como Radiobrás. 
68

 Os conteúdos e serviços digitais serão desenvolvidos para dois canais educativos, um canal de notícias 

24 horas, um canal da cultura, um canal da TV Brasil com programação diversa, um canal da saúde, um 

canal da ciência e tecnologia e um canal da comunidade. 
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      A TV digital interativa requer uma nova noção de grade de horários, pois a 

interatividade permite a ampliação do horário original de um conteúdo digital. Isto é, se 

um documentário  for desenvolvido com três  níveis de interatividade, as audiências que 

tiverem canal de retorno na TVD aberta poderão, a partir  do controle remoto,   acessar 

esses três níveis interativos, que podem ser, por exemplo:  

1. Subcanal 1 - acessar a obra do diretor do documentário; 

2. Subcanal 2 – acessar a obra do diretor do documentário e acessar a trilha  

sonora; 

3. Subcanal 3 -  acessar a obra do diretor do documentário, acessar a trilha  sonora 

e ter acesso a outras informações sobre o  tema, com sugestões de filmes e 

livros; 

4. Subcanal 4 - as audiências poderão ainda enviar sua opinião sobre o 

documentário ou sugerir outras pautas para a produção do programa.  

 

Publicidade e Interatividade 

        A grade de programação precisa ser flexibilizada, pois muda a duração de um 

programa com vários níveis de interatividade possíveis – da interatividade 0, passando 

pela interatividade local até chegar a interatividade total – e também se modificam as 

possibilidades de oferta publicitária que no mundo analógico eram exibidas no 

“momento do comercial”.  

Mais recentemente, essa oferta publicitária aparece também dentro da 

programação e dos diferentes formatos digitais, onde podem ser comercializadas roupas, 

bijuterias ou jóias, carros, alimentos ou móveis, etc., utilizados pelos principais 

personagens de uma série ou novela ou pelos famosos. Isso permite que as audiências 

busquem as ofertas publicitárias mais próximas a sua residência ou comprem 

diretamente da internet via televisão. Com isso, aparecem novos modelos de negócios 

para os radiodifusores, sejam eles de canais públicos ou privados. Nesse sentido, temos 

usado o conceito de módulos para tratar da TV digital interativa. Esses módulos 

ganharam nova dimensão a partir das experiências realizadas no laboratório Telemídia, 
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localizado  na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) sobre o uso 

dos recursos de interatividade e de  multiprogramação. 

        Em 2009 um grupo de investigadores em Informática e Comunicação, sob a 

responsabilidade do pesquisador brasileiro Luis Fernando Gomes
69

, desenvolveu um 

projeto para produção de conteúdos digitais com uso de interatividade nos quatro 

subcanais de alta definição onde uma empresa de televisão pode oferecer distintos 

níveis interativos – em uma escala que vai da interatividade zero até a interatividade 

total – de um mesmo conteúdo ou formato digital em cada um dos quatro canais.  

De acordo com um dos autores do projeto, Alan Angelucci (2009), o programa 

experimental sobre turismo no Rio de Janeiro (Brasil) de 15 minutos caracteriza-se por 

ter um formato não-linear interativo; explora as principais características de 

interatividade e sincronismo intermídia possibilitada pelo Ginga-NCL; utiliza contextos 

para estruturar a aplicação e nós de alternativa, possibilitando que as audiências criem 

suas próprias linhas narrativas da história.  

Na visita turística ao Rio de Janeiro as audiências que possuem a TV digital com 

o middleware Ginga e por conseqüência canal de retorno,  têm varias possibilidades de 

escolha: 

1. Subcanal 1 - Podem escolher assistir  uma história sem interatividade; 

2. Subcanal 2 - Podem assistir uma história com apenas um recurso interativo 

(exemplo: conhecer a praia de Copacabana); 

3. Subcanal 3 -  Podem decidir “passear” pela praia de Copacabana e pelo Jardim 

Botânico; 
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 Considerado um dos pais do middleware Ginga,  tecnologia brasileira que permite o uso da 

interatividade, da interoperabilidade, da portabilidade e da mobilidade na televisão digital.  Esse 

middleware utiliza a linguagem declarativa (NCL), mais simples,  e a linguagem procedural (Java), mais 

elaborada,  para permitir o uso da interatividade  na televisão, a partir de um canal de retorno, que garante 

a velocidade das imagens – algo que os computadores não permitem, e a qualidade dos conteúdos de 

áudio, vídeo, textos e dados. 
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4. Subcanal 4 - Podem  “passear” por vários locais da cidade, cujos roteiros foram 

pré-estabelecidos pelo campo da produção e podem entrar em internet para obter 

mais informações sobre esses locais turísticos. 

 

Mas a televisão digital permite muito mais opções. Como já comentei 

anteriormente, pode ser usada para: 

1. Acessar mails através do uso da internet na TV usando controle remoto; 

2.  Escolher diferentes ângulos de mesmo programa na tela; 

3.  Sugerir pautas às empresas de comunicação em tempo real; 

4. Sugerir entrevistados através do controle remoto; 

5.  Avaliar programas; 

6. Votar; 

7.  Usar serviços públicos de  saúde, inclusive marcar consultas; 

8. Fazer cursos de educação à distância (EAD); 

9. Checar processos; 

10. Pagar taxas e impostos, como imposto de renda; 

11. Realizar tele-medicina; 

12. Ver saldos bancários, fazer pagamentos e transferências, etc.  

 

Também é possível  entrar em páginas web desde o próprio aparelho de TV 

usando o controle remoto como teclado (similar ao que fazemos quando mandamos 

mensagens de texto - SMS - nos celulares). Outro recurso que vem sendo desenvolvido 

no modelo japonês-brasileiro de televisão digital é a possibilidade  que  alguns recursos 

interativos -  como respostas em determinados  programas de perguntas  - sejam feitos 

diretamente para o celular sem ônus para as audiências. Outra proposta que vem sendo 

desenvolvida pelo pesquisador Luis Fernando Gomes, é permitir uma assistência 

coletiva de televisão digital com opção de uso de canal de retorno individualizado de 

forma gratuita ou paga. 
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Antes da Interatividade, a Criatividade 

 

Todas essas possibilidades mostradas rapidamente neste trabalho sobre o uso da 

interatividade na televisão digital, não ocorrem por acaso.  Elas são resultado dos anos 

de estudo sobre TVD no Brasil e em outros países e da descoberta sobre sua 

possibilidade inovadora ao permitir o diálogo entre o campo da produção e da recepção. 

Mas principalmente são resultado  da capacidade criativa de homens e mulheres que, 

cruzando o campo das ciências exatas, se aproximaram cada vez mais da produção 

audiovisual informativa e/ou ficcional, desenvolvendo pesquisas que extrapolam seu 

campo original de estudo e experimentação. 

Estamos frente a uma das características mais marcantes dos seres humanos: a 

habilidade criativa, onde é possível aprender e antever conseqüências de atos 

imaginados. Isto  permite a cada pessoa criar  e desenvolver "modelos" de mundo. É 

possível "rodar" um programa simulador em nossa mente e imaginar histórias, estéticas, 

misturar culturas, assim como desenvolver conteúdos e formatos (analógicos ou 

digitais). Pensada a partir desta abordagem, a noção de criar passa a ser vista como  a 

habilidade de simular: simular situações e imaginar mundos
70

. Desde o ponto de vista 

da inovação, a criatividade é essencial para pensar novos produtos e encontrar soluções 

para empresas e sociedade. 

Antes de passar para o próximo capítulo, vale  a pena recordar que há 50 anos, a 

criatividade estava restrita ao mundo da arte e da comunicação, mas só gerava dinheiro 

na indústria do cinema
71

  dominada  até então pelos Estados Unidos. A chegada da 

televisão e do computador pouco a pouco foi  anunciando a mudança que estava por vir, 

mas é apenas mais tarde, nos anos 90 do século XX,  com o incremento das tecnologias 
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 Não existe apenas uma definição de criatividade e ela pode ser abordada desde diferentes aspectos, 

como o ponto de vista cognitivo,  neuro-científico, computacional ou  humano. 
71

 Já que a indústria televisiva, mesmo gerando importantes recursos, nunca alcançou o status de produto 

“artístico” no mesmo nível alcançado pela sétima arte. Além disso, durante muitos  anos os  conteúdos e 

programas televisivos sofreram com a discriminação de pesquisadores e intelectuais das Ciências Sociais, 

da Filosofia, da Economia Política, da Educação e mesmo da Comunicação em diferentes países que os 

consideravam produtos de segunda categoria. Essa desvalorização da televisão e do gosto popular ainda 

encontra importantes redutos no mundo acadêmico. Acreditamos que mais do que censurar ou criticar, é 

necessário ampliar a oferta de conteúdos televisivos diversificados às audiências. 
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de informação e comunicação e o uso da internet que esse  panorama  realmente se 

transforma.  

Isso ocorre a partir da: 

1. (re) valorização da criatividade; 

2. da inovação tecnológica compreendida de forma mais abrangente no começo do 

século XXI; 

3.  da prestação de serviços; 

4.  da abertura de novos mercados, como é o caso do cinema indiano, do cinema de 

animação produzido pelos chineses, ou dos animes produzidos para TV e 

cinema pelos japoneses.  

Enquanto a sociedade industrial valorizava o trabalho manual, a sociedade da 

informação e do conhecimento valoriza as habilidades mentais, a criatividade, a 

inovação e os serviços. No campo da Comunicação, da Educação e da Cultura esses 

serviços  podem ser oferecidos a partir de conteúdos para televisão, rádio e cinema 

digital, celulares, videojogos em rede e computadores mediados por internet, assim 

como para a convergência de mídias, a partir de modelos pagos ou gratuitos.  É nesse 

contexto que o conceito de inovação se amplia, aumentando suas fronteiras: se antes era 

vista  como um tema restrito a área tecnológica,  hoje inclui a Comunicação, a Educação 

e a Cultura.         
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4º. Capítulo 

Inovação e Desenvolvimento  

 

Introdução 

 

Nos capítulos anteriores busquei contextualizar a passagem do mundo analógico 

para o digital a partir do uso de diferentes plataformas tecnológicas e da convergência 

de mídias, tomando como exemplo o caso da televisão digital interativa, cujo modelo 

nipo-brasileiro vem sendo desenvolvido no Brasil e que já foi adotado em quase todos 

os países da Região (Capítulo 1). Além disso, procurei refletir sobre a necessidade de – 

desde o campo da Comunicação – os pesquisadores lançarem um olhar mais abrangente 

sobre seu objeto de estudo, a partir de perspectivas como a transdisciplinaridade e o 

pensamento complexo, para compreender as profundas mudanças que estamos passando 

(Capítulo 2). No  presente Capítulo,  recorro aos teóricos da Administração e da 

Economia, na busca de um diálogo transdisciplinar que permita compreender as noções 

de inovação, desenvolvimento, pólos industriais e clusters, e sua relação com o estímulo 

a pesquisa e produção de conteúdos digitais na América Latina e Caribe. 

Neste trabalho considero a indústria de conteúdos digitais como parte estratégica 

do processo de inovação que o Brasil e a Região estão passando no mundo digital.  

Inovação é uma  palavra é derivada do termo latino innovatio, e se refere a uma 

idéia, método ou objeto que é criado e que pouco se parece com padrões anteriores. 

Hoje, a palavra inovação é mais usada no contexto de idéias e invenções assim como a 

exploração econômica relacionada, sendo que inovação pode ser uma  invenção que 

chega no mercado. Exemplos de  idéia, método ou objeto que pouco se parece aos 

padrões anteriores aparecem entre as novas mídias digitais: a televisão digital interativa, 

os celulares, os livros digitais, os videojogos em rede, o rádio digital (onde é possível 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9ia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inven%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado
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aceder a imagens, além de som digital) e o cinema digital, assim como os computadores 

mediados por internet e a convergência de mídias.  

De acordo com Freeman (1986),
 
 inovação é o processo que inclui as actividades 

técnicas, concepção, desenvolvimento, gestão e que resulta na comercialização de novos 

(ou melhorados) produtos, ou na primeira utilização de novos (ou melhorados) 

processos. Em terrmos de novos produtos,  a interatividade na televisão digital  permite 

às audiências acessar internet ou responder ao campo da produção (empresas ou canais 

públicos) desde o controle remoto que possuem em casa. Vale recordar que o   

middleware Ginga – camada de softwares  que permite a interatividade, a portabilidade 

e a interoperabilidade entre os diferentes padrões de TVD – é uma invenção brasileira 

em código aberto que foi desenvolvida nos laboratórios da PUC-RJ e da UFPB. Trata-se 

do primeiro padrão tecnológico desenvolvido no país a ser reconhecido pela União 

Internacional de Telecomunicações.  

Outro produto que foi melhorado e se tornou totalmente diferente de sua versão 

original são os celulares, inicialmente pensados apenas para a telefonia móvil. 

Atualmente, os celulares podem ser considerados uma extensão do corpo (Castro, 2005) 

ao permitirem múltiplas funções, como serviço despertar, agenda, uso de internet, 

fotogafar, filmar, gravação de voz, dados e textos, entre outras atividades, como a 

função original de fazer e receber chamadas. A televisão digital terrestre também pode 

ser assistida gratuitamente através dos celulares de 3ª geração usando a tecnologia One 

Seg, que permite aos proprietários desses aparelhos acessar a TV digital terrestre de 

forma gratuita, sem impacto na conta telefônica. 

Também os aparelhos de videojogos tiveram sua versão original ampliada 

podendo ser jogados em rede (conectados à internet) e através de diferentes dispositivos 

tecnológicos, como computadores, TV digital, celulares, consoles de mão e mesa. Ou 

através de todos esses aparelhos ao mesmo tempo. Também as narrativas dos jogos 

foram ampliadas e dinamizadas, atraindo multidões de fãs, cada vez mais interessados 

em alcançar novas etapas dos jogos, desafiando os própios autores dos jogos originais a 

partir da sugestão de narrativas e novos níveis de um jogo. Mais recentemente, os livros 

digitais conectados a internet permitem ao leitores novas formas de interação, que vão 
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desde a compra do livro on line até a participação dos leitores com notas de rodapé em 

tempo real, ou comentarios com outros leitores em tempo real. 

Em termos de inovação, uma novidade típica do século XXI é a chamada 

convergência digital onde nas narrativas e estórias podem ser acompanhadas ao mesmo 

tempo em diferentes aparelhos com acesso a internet. Além disso, muitas narrativas, 

como é o caso de “Matrix” foram desenvolvidas originalmente para várias mídias ao 

mesmo tempo, correspondendo ao conceito de transmídia desenvolvido por Henry 

Jenkins (2008). Isso ocorreu como a triologia de “Matrix” apresentada no cinema, nas 

histórias em quadrinhos ou nos videojogos, cuja narrativa apresenta muito mais 

personagens e complexidade que a versão cinematográfica. 

A noção de inovação ultrapassou o campo da ciência e da tecnologia, já entrou no 

campo das Ciências Sociais e cada vez mais envolve a cultura,  a comunicação e  a 

educação, assim como a noção de criatividade. As indústrias de conteúdo digitais 

podem ser analisadas como um setor dentro da  Economia da Cultura, da chamada 

Economia Criativa
72

, da Economia Digital
73

 ou ainda da Economia do Conhecimento,  

propostas por pesquisadores dos países centrais, que inclui os modos de criação, 

produção e distribuição de bens e serviços que utilizam  as tecnologias digitais, o 

conhecimento, a criatividade e o capital intelectual como seus principais recursos 

produtivos. 

 Mas mais do que posicionar-se sobre a abordagem teórica mais adequada 

(economia da cultura, economia criativa ou economia digital) é necessário levar em 

conta o contexto, como propôs Latour, para avaliar o tipo de economia a ser pensada 

para cada país, adaptando-a a cada  realidade e possibilidade. . E, a partir daí,  levar em 

consideração a realidade latino-americana e caribenha e a falta de similaridade entre a 
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 Modelo que compreende a arte e a cultura como espaço para agregar valor a bens e serviços, vem sendo 

adotado pelo Ministério da Cultura do governo Dilma Rousseff, que  criou  Secretaria especializada no 

tema, a exemplo do governo britânico no final dos anos 90 do século XX. Inclui  diferentes segmentos de 

negócios – como moda, design, arquitetura, audiovisual, educação, artesanato, turismo, museus e novas 

mídias. 
73

 Abrange os setores da economia que se baseiam nas tecnologias digitais, como telecomunicações, 

tecnologias da informação, bens eletrônicos e serviços audiovisuais digitais. 
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regulação dos temas informativos, comunicacionais, o desenvolvimento das tecnologias 

da informação e da comunicação, assim como as condições técnicas e as políticas de 

inovação propostas por cada país . 

Atualmente, o número de suportes tecnológicos  capacitados para produzir e 

difundir informação, entretenimento, cultura, educação a distância, conteúdos 

direcionados à cidadania, aos serviços públicos e bancários ou ao meio ambiente através 

de  diferentes plataformas tecnológicas cresceram consideralvelmente. Na prática, esses 

conteúdos e serviços digitais estão disponíveis de forma gratuita ou paga através dos 

diferentes aparelhos digitais, que também possibilitam a usabilidade, a portabilidade e a 

interatividade entre diferentes públicos, assim como a convergência de mídias. 

 

Contexto 

A palavra inovação foi introduzida pelo economista Joseph Schumpeter  na obra 

Business Cycles, de 1939. Em Capitalismo, Socialismo e Democracia (1942), ele 

descreve o processo de inovação, que denominou processo de  destruição criadora.  O 

autor  austríaco situa a inovação em  uma economia de mercado onde novos produtos 

destroem empresas velhas e antigos modelos de negócios. Para Schumpeter, as 

inovações poderiam destruir empresas bem estabelecidas, reduzindo desta forma o 

monopólio do poder. Segundo o autor, a razão para que a economia saia de um estado 

de equilíbrio e entre em um processo de expansão é o surgimento de alguma inovação, 

do ponto de vista econômico, que altere consideravelmente as condições prévias de 

equilíbrio. 

Exemplos de inovações que alteram o estado de equilíbrio são: 

1.  a introdução de um novo bem no mercado; 

2.  a descoberta de um novo método de produção; 

3.  a descoberta de um novo método  de comercialização de mercadorias; 

4.  a conquista de novas fontes de matérias-primas; 

5.  a alteração da estrutura de mercado vigente, como a quebra de um monopólio.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Economista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
http://pt.wikipedia.org/wiki/1939
http://pt.wikipedia.org/wiki/1942
http://pt.wikipedia.org/wiki/Destrui%C3%A7%C3%A3o_criadora
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81ustria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inova%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_de_mercado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Equil%C3%ADbrio_de_mercado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_econ%C3%B4mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segmenta%C3%A7%C3%A3o_de_mercado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monop%C3%B3lio
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A introdução de uma inovação no sistema econômico é chamada por Schumpeter 

de ato empreendedor, realizada pelo empresário empreendedor, visando a obtenção de 

um lucro. A inovação pode também ser estimulada pelos governos para ajudar no 

processo de desenvolvimento, como é o caso latino-americano em maior ou menos grau 

a partir do fim do século XX particularmente no que diz respeito as tecnologias da 

informação e da comunição.  

Inicialmente, os seguidores da teoria schumpteriana adotaram a teoria da hélice 

tripla, onde o processo de desenvolvimento se baseava no trinômio governo, empresas e 

universidades. O conceito de sistemas nacionais de inovação, formulado por 

economistas e administradores ao longo dos anos de 1970 e 1980 tem sua importância 

porque permitiu  a organização, os formatos institucionais e o financiamento da 

atividade inovadora. Mas  não conseguiu alterar significativamente o elenco de agentes 

envolvidos nas práticas da inovação - sobretudo universidades, empresas e órgãos 

governamentais. 

Esta é um das grandes críticas dos cientistas sociais, entre eles Bruno Latour, à 

tradição schumpeteriana, ao afirmar que essa teoria reside no determinismo e na 

abstração dos modelos de inovação, que precisam dar lugar a uma abordagem 

circunstancial e multilinear, que não aceitam como auto-suficientes os parâmetros das 

escolhas racionais. A contribuição dos cientistas sociais ganha relevância ao colocarem 

o tema inovação em suas agendas, mas também pela contribuição de pesquisadores 

como Latour, que ressaltam a importância do contexto para que a prática inovadora 

possa dar certo (2000).  Para o autor francês, o social e o técnico possuem uma 

recorrência mútua que o pensamento técnico tradicional não foi capaz de identificar. 

Foi a partir dos debates da sociologia da inovação - dos quais participaram 

pesquisadores como o catalão Manuel Castells - que no final do século XX  a 

diversidade de situações técnicas e sociais que se engendram para além dos muros do 

Estado, das empresas e das universidades e que demandam conceitos e fórmulas de 

investigação oriundas das ciências sociais passaram a receber atenção especial. 

A proposta dos cientistas sociais interessados em compreender os rumos da 

inovação na sociedade contemporânea possibilitou uma mudança de enfoque analítico. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Empreendedorismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lucro
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Essa mudança de enfoque, segundo Maciel (2001)  incluiu elementos intangíveis e 

cambiantes da prática tecnológica e social. Nele (novo enfoque), as relações são mais 

fundamentais do que as coisas e os processos superam os resultados e ajudam a 

compreender as práticas sociais. Nesse sentido, passa a existir uma dimensão qualitativa 

na prática inovativa que os modelos da agenda schumpeteriana não conseguiram 

alcançar. Entre eles, a indeterminação representa um componente-chave da dinâmica da 

inovação, possibilitando novos arranjos e a participação de novos atores, como 

associações, movimentos sociais, cooperativas, entre outros. 

 

Segundo Andrade (2005), na esteira das formulações de Latour e dos 

construtivistas, na última década do século XX alguns autores empenharam-se em 

buscar situações concretas em que a produção de inovação adquire significado  

sociológico especial. O conceito de ambientes de inovação, por exemplo, formulado 

inicialmente no interior da física, trouxe importantes contribuições nesse sentido. Esse 

conceito, relata Maciel (2001), representa um enfoque diferenciado sobre as 

possibilidades de construção da prática da inovação e articula tecnologia, economia e 

vida social de uma maneira diferenciada e aberta, diferente da abordagem sobre 

inovação tecnológica no setor produtivo. 

Ele consiste em um espaço institucional e de relações de forças intangíveis que 

um grupo disponibiliza para implementar práticas que sejam inovadoras. Maria Lúcia 

Maciel (1997:109) defende a utilização do conceito de ambientes de inovação nos 

estudos sobre produção tecnológica, ao qual define como “o conjunto de condições - 

limites, obstáculos, possibilidades, estímulos - da inovação em uma determinada 

formação social”. Para a socióloga, ambiente de inovação refere-se “ao conjunto de 

fatores políticos, econômicos, sociais e culturais que estimulam ou dificultam a 

inovação.” 

 

América Latina e Brasil, Comunicação e Desenvolvimento 
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Na América Latina, durante  muito tempo, conta Marques de Melo (2011) o 

binômio comunicação e desenvolvimento foi pensado assimetricamente, figurando o 

desenvolvimento econômico como fator preponderante para o desenvolvimento 

comunicacional. Segundo o pesquisador,  essa concepção perdurou até que o cientista 

canadense Harold Innis demonstrar que historicamente os meios de comunicação 

exerceram papel indutor do desenvolvimento sócio-econômico.  

Segundo Melo, sua legitimação só se daria após a publicação dos resultados da 

pesquisa feita por Daniel Lerner, em países do Oriente Médio, comprovando que o 

desenvolvimento sócio-econômico depende basicamente da difusão de símbolos e 

valores “modernizantes” veiculados pelos meios de comunicação de massa. A partir 

disso,  nos anos 50 Wilbur Schramm formulou a estratégia da “comunicação para o 

desenvolvimento”, adotada pela UNESCO e disseminada nos países sub-desenvolvidos, 

no período pós-guerra.  Para Schramm, cabia ao desenvolvimento dos meios de 

comunicação o papel de indutor do desenvolvimento sócio-econômico, “queimando 

etapas” – para utilizar um termo do antropólogo Darcy Ribeiro - no processo de 

socialização cultural, na medida em que fossem convertidos em agências de educação a 

distância.  

Como bem comenta Marques de Melo no texto de apresentação do Colóquio 

Celacom 2011
74

, coube ao economista argentino Raúl Prebisch, diretor da Comissão 

Econômica para América Latina (CEPAL) equilibrar a equação, demonstrando que os 

dois fatores – comunicação e desenvolvimento – atuam concomitantemente, 

dependendo da ação indutora do Estado. Além de Prebisch, o comunicador boliviano 

Luis Ramiro Beltrán teve o mérito de tornar viável a proposta cepalina, concebendo a 

doutrina das “políticas nacionais de comunicação”.   

Essas propostas receberam visibilidade no relatório MacBride, apresentado pela 

UNESCO em 1980, que defendia as políticas nacionais de comunicação e também a 

democratização da mídia. Dos 15 representantes da Comissão, participaram dois  latino-

americanos: Gabriel Garcia Marques, da Colômbia, e Juan Somavia, do Chile.  O 

relatório, depois transformado no livro “Um Mundo, Muitas Vozes” ampliou o  espaço 
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para a luta pela democratização dos meios na América Latina e Caribe, meta  ainda 

pendente na maioria dos países dada a concentração das empresas de comunicação, ao 

processo de verticalização das empresas e a falta de atualização da legislação. Temas 

que necessitam ser discutidos e redefinidos  na passagem do mundo analógico para o 

digital. 

No caso brasileiro, desde o primeiro mandato do ex-presidente Lula, o governo  

atuou como indutor de políticas públicas para a área de inovação. Em  2004, elaborou e 

aprovou  uma lei, chamada Lei de Inovação Tecnológica
75

, para estimular o surgimento 

de ambientes especializados e cooperativos de inovação entre empresas e instituições 

científicas e tecnológicas. Esta foi a primeira lei brasileira que trata do relacionamento 

entre universidades (e Instituições de Pesquisa) e empresas. Entre os seus objetivos, a 

Lei de Inovação Tecnológica pretende: 

 

1. Estimular o surgimento  de ambientes especializados e cooperativos de 

inovação;  

2. Estimular a participação de Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT) no 

processo de inovação;  

3. Estimular a inovação nas empresas;  

4. Estimular o inventor independente;  

5. Estimular a criação de fundos de investimentos para a inovação.  

 

Essa Lei tem ajudado a fomentar  empreendimentos nas áreas consideradas 

estratégicas pelo governo brasileiro
76

, como as tecnologias da informação e da 

comunicação,  a área de software e linhas de ações horizontais, que abrangem inovação 

e desenvolvimento tecnológico, a inserção interna/externa, assim como a modernização 
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 Lei No. 10.973, de 2 de dezembro de 2004  regulamentada no dia 11 de outubro de 2005 pelo Decreto 

N. 5.563. 
76

 Sobre o tema, ver o site da  Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) – 

www.abdi.com.br . Acesso em janeiro de 2011. 
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industrial
77

. Também incluem as chamadas atividades portadoras de futuro, na qual 

pode ser enquadrada a  emergente indústria de conteúdos digitais, ao lado de temáticas 

já definidas como nanotecnologia e biotecnologia.  

Passo agora as considerações sobre centros, pólos ou clusters de produção de 

conteúdos digitais interativos, levando em consideração as possibilidades de 

desenvolver uma nova área de inovação no país a partir de uma concepção mais ampla 

do conceito de inovação, 

 

Sobre Inovação e a  Produção de Conteúdos Digitais 

 

A análise de desenvolvimento de um pólo industrial
78

  voltado para a inovação ou 

do estímulo necessário para gerar uma (ou mais) nova aglomeração industrial no país  

requer um olhar transdisciplinar e uma abordagem desde o ponto de vista dos países 

emergentes. Isso porque necessita das contribuições da economia, da política, da 

geografia, da administração, das ciências sociais e outras áreas, para ser compreendida 

em todas suas dimensões. 

Desde o ponto de vista da indústria, desenvolver uma área de inovação requer 

vários passos que incluem: 

1. O planejamento, formulação e implementação de políticas públicas por parte do 

governo, assim como a avaliação dos projetos desenvolvidos (por técnicos ou 

consultores especializados); 

2.  O interesse e estímulo às empresas de caráter público e privado, assim como 

projetos público-privados (PPPs)  para que o produto chegue no mercado 

(interno e externo); 
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 Nesse item, as empresas brasileiras de televisão precisam adequar seu parque tecnológico às 

necessidades da televisão digital e o governo brasileiro abriu linha de crédito especial junto ao BNDES 

desde 2008. 
78

. Embora desde o ponto de vista do governo brasileiro, os pólos são uma iniciativa que surge por 

pressão da esfera estatal,  neste texto os pólos são  considerados como sinônimo atualizado de Arranjo 

Produtivo Local (APL), tradução da palavra inglesa  cluster. 
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3. O incentivo à pesquisa pelas universidades e pelas empresas (de forma separada 

ou em parceria); 

4. A formação profissional (em nível técnico e universitário) para desenvolver o 

novo setor; 

5. A criação de pólos de desenvolvimento ou aglomerações de instituições do 

mesmo setor em cooperação  que ajudem a  otimizar a produção, estimular a 

inovação e a distribuição das mercadorias; 

6. A oferta do(s) produto(s) no mercado com valor agregado
79

 que motive a 

população a comprá-lo. 

 

Diferente dos primeiros 80 anos do século XX, as aglomerações industriais dos 

anos 90 mostraram uma nova geografia econômica
80

, onde o termo pólos industriais 

perde a força. A partir da  noção de eficiência coletiva, baseada na cooperação,  foi 

possível entender  a  nova dinâmica  das aglomerações de empresas (por local ou por 

setor), mais conhecidas pelo termo em inglês clusters. Também é possível compreender 

como a sinergia proporcionada pela combinação de competências complementares vem se 

convertendo em fator crucial para o aumento da competitividade. 

Segundo Romero (2003) diferentemente dos clusters, o pólo industrial  restringe-

se a localização geográfica de um aglomerado ou conjunto de indústrias. Já o  conceito 

de cluster considera a participação de um conjunto de atores de maneira coordenada e 

ordenada, podendo estar em um mesmo local geográfico e estabelecer relações 

regionais. 

         Neste estudo, considero a noção de Arranjos Produtivos Locais (APLs) como 

sinônimo de clusters
81

, de centros de produção de conteúdos e ainda como uma versão 

atualizada da noção de pólos industriais. Trato dos APLs ou clusters industriais voltados 

para inovação  nas dimensões local e regional ao mesmo tempo: 
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 Esse valor agregado pode ser físico, palpável, como  a interatividade na TV digital que modifica 

radicalmente a relação produção - recepção, ou simbólico, pelo status que o produto pode proporcionar, 

como um celular de última geração. 
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 A  geografia econômica concentra-se no comércio intra-setorial e estuda a aglomeração possível e os 

efeitos multiplicadores de países semelhantes e vizinhos cujos níveis de Produto Interno Bruto (PIB) são 

parecidos. 
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1. Local  no sentido de espaço geográfico determinado, que facilitam as interações 

face-a-face e cujos agentes possuem uma ou mais características comuns; 

2. Regional  porque diz respeito a idéia de região - que poderá estar localizada 

dentro de um mesmo país ou de um mesmo continente – e permite a 

transferência de conhecimento essencial entre regiões desniveladas. 

Acredito que  o conceito de arranjos produtivos para a indústria de conteúdos 

digitais interativos necessita ser pensado nessas diferentes  dimensões, assim 

consideradas: 

1. O local como espaço de estímulo a cultura e identidade; 

2. O regional nacional para articular outras regiões de um mesmo país na transmissão e 

intercâmbio de conhecimento e obrigando que empresas públicas  ou universidades 

transfiram conhecimento para o interior ou para outros estados, gerando novos espaços 

de pesquisa, aprendizagem e produção, como aconteceu na área tecnológica da TV 

digital
82

; 

3. E o regional internacional estimulando projetos similares conjuntos a serem 

desenvolvidos entre universidades, instituições financeiras, empresas públicas,  

privadas, ou público-privadas, associações, cooperativas e organizações não-

governamentais em um mesmo (ou diferentes) continente. 

Imagem 01 – Diferentes Dimensões dos Pólos de Produção/Clusters/APL 
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Os pólos de produção ou clusters baseados em arranjos produtivos desenvolvidos 

localmente, mas que atuem e estimulem relações cooperativadas regionais estão 

diretamente relacionados a noção de desenvolvimento sustentável
83

. Considero como o 

faz Araujo Filho (2006: 68) que a noção de sustentabilidade  está associada a 

propriedade que o desenvolvimento de uma economia em um determinado espaço 

geográfico  tem de gerar e manter vantagens comparativas em uma perspectiva 

continuada.  

Eu diria, mais além do que o fez Araujo Filho, que em tempos de tecnologias 

digitais, a noção de sustentabilidade hoje permite o desenvolvimento de uma economia 

em mais de um espaço geográfico, embora de ênfase a um espaço determinado como 

irradiador de pesquisa, experimentação e produtos para o mercado. Nesse sentido, o 

caráter físico, local, não deve ser o  único componente a ser levado em consideração na 

criação e/ou ampliação de pólos de pesquisa, formação e produção de conteúdos 

digitais. 

A realização de parcerias locais e/regionais (de forma presencial ou virtual)  para 

formação voltada para novas habilidades – digitais e interativas, no caso do presente 

estudo – é uma das exigências de  mercado. No caso de pólos industriais já existentes, 

segundo o autor, representa “ser capaz de adaptar as atividades econômicas existentes as 

novas demandas ou mesmo criar novas atividades, negócios em áreas ainda não 

exploradas pela atividade empreendedora e do conhecimento acumulado”.  

O caráter espacial dos chamados  pólos de produção, arranjos produtivos locais
84

 

ou clusters ajudam no estímulo a projetos  de convergência digital e transmidiáticos, 

podendo envolver um maior número de empresas e instituições de um mesmo local 

geográfico em parceria virtual com outras regiões. Também podem incentivar a criação 

de sub-pólos em vários locais diferenciados, a partir do uso das tecnologias de 

informação e comunicação, ampliando a capacidade de formar profissionais, 

multiplicando a aparição de novas habilidades, desenvolvendo conteúdos digitais e 

envolvendo um número cada vez mais amplo de projetos. 
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 Em suas origens o conceito esteve relacionado com as questões ambientais, mas desde 1987 foi 

ampliado para equidade social,  aparecendo pela primeira vez  no Relatório da Delegação Mundial das 
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A reflexão sobre a natureza localizada do desenvolvimento econômico não é 

recente. Já foi abordada pelos teóricos do setor, como Perrroux, Myrdal, Hirchamann ou 

Fridmann, mas foram os estudos de Marshall em 1890 sobre as vantagens da 

concentração espacial  que atravessaram o século XX. Mais recentemente, no final do 

século XX, o economista Paul Krugman trouxe outra vez o debate sobre 

conglomerados, em seu esforço de explicar a natureza localizada do crescimento 

econômico. Em contraposição a teoria da localização, Krugman trata da geografia 

econômica dizendo que há imperfeição nos ambientes de competição e que isso 

influencia as taxas de crescimento local e regional dentro de um país e mesmo entre 

países. Essa evolução nos estudos tornou-se uma nova área de pesquisa chamada “nova 

geografia econômica” pelo autor
85

. 

Isso significou aos governos dos países desenvolvidos passar da subvenção de 

empresas para pesquisa e desenvolvimento (P&D) sobre temas específicos e pontuais 

nos anos 80 do século XX, para a oferta de condições para que a atividade produtiva se 

organizasse de forma sistêmica e integrativa (Cassiolato e Lastres, 2000). No Brasil, o 

incentivo às políticas de inovação surge no final dos anos 90, e cresce a partir do 

governo Lula. 

Alguns autores, como Dunning (1997) pensando na globalização da economia, 

apostam na possibilidade de evoluir  na direção de um novo estágio no desenvolvimento 

dos sistemas econômicos (relacionado ao conceito de “alliance capitalism”) baseados na 

co-existência de relações de cooperação e competição.  Britto86 afirma que a análise dos 

clusters está mudando  pela dinâmica concorrencial dos mercados. Essas aglomerações  são 

moldadas a partir dos impactos decorrentes dos processos de globalização e liberalização, 

por um lado, e do crescente número de relações em rede e alianças estratégicas estruturadas 

para permitir a sobrevivência e o crescimento em um  novo contexto. 

 Para além da análise econômica, acredito que é preciso levar em consideração o 

desenvolvimento  cada vez maior da sociedade em rede (fixa ou móvel) que permite a 

presença de novos atores sociais nos pólos ou clusters, amplia a abordagem dos modelos de 

negócios e as práticas sociais, e incluem também o uso do código aberto,  compartilhamento 
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 O termo aparece na obra “What´s new  about the new economic geography?”, de 1998. 
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 BRITTO, Jorge. Características Estruturais dos Clusters Industriais na Economia Brasileira. 

Disponível em  http://www.ie.ufrj.br/redesist/P2/textos/NT29.PDF. Acesso em janeiro de 2011. 
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de saberes  e uma visão complexa de mundo e negócios, que extrapola as alianças 

tradicionais e envolve modelos voltados para micro, pequenos e médios empreendedores, 

particularmente nos países emergentes. Ou seja, inclui também a chamada inovação social. 

Os  clusters  incluem o incentivo dos governos através de agencias regulatórias e 

de fomento (BNDES e FINEP, entre outras), firmas interdependentes (incluindo 

fornecedores especializados), agentes produtores do conhecimento (universidades, 

institutos de pesquisa e empresas de consultoria, entre outros), instituições-ponte 

(consórcios, incubadoras, etc.) e consumidores, os quais se articulam entre si através de 

uma cadeia produtiva espacial e setorialmente localizada. Ao desenvolverem relações 

de cooperação e se apoiarem mutuamente, os agentes integrados a estes arranjos 

otimizam ações e soluções desenvolvidas conjuntamente, aumentam a empregabilidade 

e o desenvolvimento de novas habilidades, assim como baixam custos de produção.  

Dentro do ponto de vista econômico, de acordo com  LASTRES e CASSIOLATO 

(2003:11-12) as relações de cooperação que são encontradas nas aglomerações 

produtivas possuem objetivos específicos para a criação de economia de escala
87

. As 

relações de cooperação entre empresas de um mesmo segmento de atuação podem vir a 

resultar na melhoria dos índices de qualidade e produtividade, redução de custos e de 

tempo fabricação e, principalmente, no aprendizado entre as empresas envolvidas. A 

sinergia gerada também colabora para surgir idéias novas, inovações técnicas, 

possibilitando a criação de novas empresas. 

Além do impacto da constituição desses arranjos sobre o desenvolvimento 

regional e a competitividade setorial de diversas indústrias, a constituição dos clusters 

ou pólos gera  importantes benefícios sociais devido ao surgimento de um conjunto de 

serviços e fornecedores especializados em escala local. Outro ponto importante é que 

boa parte desse aparato é composto de pequenas e microempresas que encontram 

nichos,  reforçam a sua posição competitiva e auxiliam a competitividade do conjunto 

do cluster. No caso específico da produção de conteúdos digitais, é possível incluir os 

produtores independentes, as organizações não-governamentais (Ongs), as cooperativas 

e associações, assim como  as televisões públicas  entre os possíveis participantes 

dessas aglomerações. 
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 Quanto mais se vende um produto, mais barato ele fica. 
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Centros de Produção de Conteúdos Digitais 

 

 

A partir dos conceitos de inovação, ALPs, pólos de produção e clusters tratados 

na primeira parte deste capítulo, torna-se possível pensar e discutir os centros de 

produção de conteúdos digitais. Também fica mais clara  a proposta de estimular a 

criação de pólos de produção e pesquisa e formação de novas habilidades nas diferentes 

regiões do Brasil e da América Latina.  

Como comentei anteriormente, há 50 anos, a criatividade estava restrita ao mundo 

da arte e da comunicação, mas só gerava dinheiro na indústria do cinema
88

  dominada  

até então pelos Estados Unidos. A  indústria televisiva, mesmo gerando importantes 

recursos, nunca alcançou o status de produto “artístico e cultural” no mesmo nível 

alcançado pela sétima arte. Além disso, durante muitos  anos os  conteúdos e programas 

televisivos sofreram com a discriminação de pesquisadores e intelectuais das Ciências 

Sociais, da Filosofia, da Economia Política, da Educação e mesmo da Comunicação em 

diferentes países que os consideravam produtos/conteúdos de segunda categoria. Essa 

desvalorização da televisão e do gosto popular ainda encontra importantes redutos no 

mundo acadêmico. Acredito que mais do que censurar ou criticar, é necessário ampliar a 

oferta de conteúdos televisivos diversificados às audiências. 

 

A chegada das tecnologias de informação e comunicação muda (um pouco)  esse 

panorama, (re) valorizando a criatividade, a inovação tecnológica, a prestação de 

serviços e  abrindo novos mercados, como é o caso do cinema indiano, do cinema de 

animação produzido pelos chineses e dos animés, produzidos para televisão e cinema 

pelos japoneses. 

Enquanto a sociedade feudal valorizava o trabalho manual e a sociedade industrial 

introduziu as máquinas e o fordismo, a sociedade da informação e do conhecimento 

valoriza as habilidades mentais, a criatividade, a inovação e os serviços. No campo da 

Comunicação, esses serviços podem ser oferecidos a partir de conteúdos interativos  
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para televisão, rádio e cinema digital, celulares, livros digitais, videojogos em rede e 

computadores mediados por internet, assim como para a convergência de mídias.        

O estímulo à indústria de conteúdos digitais, embora seja um tema recente no 

Brasil, na América Latina e no Caribe, já vem sendo desenvolvido como plano 

estratégico e política de governo na Grã-Bretanha desde 1998. O plano surgiu no 

governo do primeiro ministro Tony Blair depois do período conservador de Margareth 

Tatcher, que privatizou empresas públicas, fábricas e fechou postos de trabalho 

tradicionais na Inglaterra e demais países sob seu comando. O projeto, denominado 

indústrias criativas, ajudou a fazer com que o Reino Unido se tornasse um dos grandes 

produtores de conteúdos audiovisuais digitais do começo século XXI ao ponto de que, 

em 2005, as indústrias criativas representavam 8,2 % do PIB e empregavam 2 milhões 

de pessoas na Inglaterra
89

, ganhando um ministério próprio, separado do Ministério da 

Cultura. O mesmo caminho de investimento nas indústrias criativas foi trilhado pela 

Austrália, Nova Zelândia e China, sendo que este último país se dedicou a indústria de 

animação, tendo se tornado  o 5º maior produtor do mundo no setor em 2010. 

O informe de 2004 de VTT Information Technology sobre o uso de celulares e 

sobre  convergência de mídias faz referências às indústrias de conteúdos digitais, que 

podem atuar em diferentes âmbitos ao mesmo tempo. Segundo o informe, as indústrias 

de conteúdos digitais incluem a televisão aberta e paga (a cabo, por satélite, etc.), a 

televisão digital,  cinema, celulares, os arquivos digitais e podem se expandir para a 

indústria discográfica, para a indústria do cinema, para a indústria do entretenimento, 

para a indústria editorial, para a indústria da saúde, para a indústria da educação, assim 

como para outras indústrias, como a dos brinquedos.  

As mídias digitais são um mercado que move cifras situadas na casa dos trilhões 

de dólares
90

, dinheiro que pode fazer diferença na qualidade de vida de uma nação. 

Exemplo disso são os dados apresentados desde pela Unesco informando que, em 2004,  

o peso econômico das chamadas indústrias culturais
91

 e criativas  no mundo era de 1,3 

                                                           
89

 Sobre o tema, ver artigo de Moises Santos (2006). 
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 Apenas a indústria de videojogos representa um mercado estimado de 3 bilhões de dólares no Brasil, 

segundo dados da Abragames, em 2010, enquanto nos EUA ultrapassa a casa dos  U$ 30 bilhões. 
91 Foram os teóricos da Escola de Frankfurt que adotaram o termo indústrias culturais a partir da análise 

da importância dos meios de comunicação e da cultura nas sociedades contemporâneas. O termo 
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trilhões de dólares anuais. No entanto, a América Latina representava menos de 30% do 

total de bens culturais, já que o maior aporte de produção de conteúdos audiovisuais 

vinha do Reino Unido, dos Estados Unidos e da China. 

Como já escrevi na pesquisa sobre Indústrias de Contenidos para América 

Latina
92

 (2008), tenho usado o conceito das indústrias de conteúdos digitais em 

contraposição aos termos indústria cultural e indústria criativa. Estamos frente a uma 

mudança de paradigmas, no sentido mesmo de ruptura, já que os paradigmas existentes 

ou não dão conta nem conseguem explicar os fenômenos atuais (indústria cultural) ou 

são desenvolvidos desde o ponto de vista dos países centrais (indústria criativa), não 

levando em consideração as necessidades e realidade dos países periféricos. 

A indústria cultural não é suficiente para explicar e analisar o mundo digital, pois 

é preciso levar em consideração as mudanças políticas, econômicas, históricas, 

culturais, comportamentais, educativas, ambientais e tecnológicas que as sociedades 

ocidentais passaram desde então. Isso porque toda proposta teórica necessita de uma 

análise histórica para que seja possível compreender em que contexto foi elaborada, 

como é o caso da Teoria Crítica que foi desenvolvida  na Europa do entre guerras.  

Atualmente  as indústrias culturais não conseguem dar conta de compreender e 

alcançar os novos meios que estão surgindo a partir das TICs e da internet. Isso ocorre 

porque no momento histórico, político, econômico, social e cultural em que o conceito 

de indústrias culturais foi elaborado o mundo era muito diferente e a cultura digital 

apenas começava a dar seus primeiros passos. Entre os anos 20 e 80 do século XX não 

havia o tipo de tecnologia que conhecemos agora nem as amplas possibilidades de 

interatividade, deslocamento, virtualidade, inclusão social, assim como conexão em 

tempo real que as tecnologias da Informação e da Comunicação estão permitindo. 

Tampouco o conceito de Indústrias Criativas é suficiente para analisar o 

fenômeno na América Latina e Caribe. Os países vizinhos, junto com o Brasil buscam o 

                                                                                                                                                                          
indústrias culturais foi pensado por Theodoro Adorno e Max Horkheimer. Os dois autores alemães se 

referiam a produção da cultura de massa e o uso econômico desses bens culturais em uma sociedade 

capitalista, assim como a seu destino nessa mesma sociedade. Mas passados mais de 80 anos da criação 

da Escola de Frankfurt (Alemanha, 1923) . 
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desenvolvimento de uma indústria, mas também necessitam estimular o acesso, uso e 

apropriação digital, através da alfabetização digital, dos serviços eletrônicos gratuitos e 

da produção e circulação de conteúdos digitais interativos gratuitos. Ou seja, para a 

realidade desses países não é suficiente oferecer plataformas tecnológicas pagas para 

uma população de mais de 500 milhões de habitantes, cuja maioria possui celulares pré-

pagos, 75%  tem acesso a CDs, DVDs e textos acadêmicos através de copias e outros 

35% 
93

 assistem a televisão por assinatura através de contratos terceirizados ilegais
94

. 

Trata-se de um termo amplo que cresceu  entre os teóricos da Economia da 

Cultura e inclui muito mais do que a produção de conteúdos para meios tradicionais 

(jornais, revistas, televisão aberta ou paga, cinema, rádio ou publicidade) ou para os 

meios digitais, como  jornais e revistas on-line, televisão e rádio digital, celulares, 

computadores, livros digitais ou videojogos em rede ou a publicidade digital. Essa é 

somente uma parte das indústrias criativas que atualmente fazem parte da Economia da 

Cultura. Esse setor da Economia se dedica a definir políticas e estratégias para produtos 

que tem, ao mesmo tempo, potencial econômico e valor simbólico (mensagens, 

identidade, valores).  

As indústrias criativas incluem  todas as formas artísticas que vão  da alta cultura 

à cultura popular, como o   artesanato e a alta costura, o design e as  antiguidades, a 

moda, as editoras, o vídeo, os softwares, o design gráfico e de mobília, o patrimônio 

cultural e o turismo cultural, as equipes culturais (teatros, cinemas), assim como o 

trabalho conjunto da cultura, o turismo, os museus, a arquitetura. Particularmente, a 

Economia da Cultura inclui a geração de propriedade intelectual, como os direitos do 

autor, segundo Fonseca (2007). Os teóricos da Economia da Cultura incluem 

acrescentam os meios de comunicação analógicos e digitais no papel da indústria 

criativa, como se fosse tudo igual e não existissem diferenças epistemológicas, 

tecnológicas, de formatos,  conteúdos,  estética e linguagem entre elas
95

.  
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 Esses dados representam apenas a média dos três  países da Região que estudam a atividade ilegal de 

ampliar  a TV por assinatura em várias casas usando o mesmo contrato. 
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 No Brasil chamado de “gatos”. 
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 No Brasil, o estado do Rio de Janeiro adotou o termo indústrias criativas usado no modelo britânico e o 
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Pensando nas possibilidades de mercado, em 1998 o ex-primeiro ministro 

britânico Tony Blair investiu nas indústrias criativas e na inovação tecnológica – 

lançadas  pouco depois para os demais países da União Européia
96

, como  fatores de 

desenvolvimento da Grã-Bretanha e demais países da Região para o século XXI. Só que 

o modelo europeu de indústrias criativas – onde as empresas de radiodifusão trabalham 

em conjunto com as empresas de telefonia móvel e a maior parte dos serviços são pagos 

– é diferente do modelo latino-americano e caribenho, onde pelo menos a oferta 

televisiva é, majoritariamente, gratuita. 

Mesmo o exemplar serviço público da BBC com seus vários canais de televisão é 

diferente da oferta de televisão pública dos países latino-americanos e caribenhos. A 

diferença vai além da qualidade ou quantidade dos conteúdos – que não será debatida 

neste trabalho -  mas na própria noção de público, pois nos países da Região a televisão 

pública é sinônimo de televisão  gratuita.  As pessoas não pagam (e em sua maioria nem 

teriam orçamento para isso) para assistir televisão aberta, enquanto os britânicos pagam 

para assistir televisão aberta.  

No caso da América Latina e Caribe, qualquer projeto de conteúdos digitais 

interativos para televisão aberta e para o uso da TVD através de celulares deve 

contemplar a inclusão social, com o objetivo de reduzir a brecha digital. Além disso, 

existe uma diferença importante quanto ao tratamento da propriedade intelectual, 

fortemente defendida nos países centrais, enquanto os países que adotaram o modelo 

nipo-brasileiro de televisão digital davam ênfase ao uso do código aberto e da licença 

creative commons
97

.  

Desde 2005  defendo o estímulo  a emergente indústria de conteúdos digitais 

interativos no Brasil e na Região. Embora apóie novos modelos de negócios para a 

TVD, dou ênfase à televisão digital interativa terrestre e a convergência de mídias, 

ressaltando a necessidade de que os conteúdos sejam disponibilizados de forma gratuita 

                                                                                                                                                                          
editoração, serviços de computação, rádio e televisão. Segundo o estudo da Firjan realizado em 2010,  no 

Estado do Rio a indústria cultural representa 17,8% do PIB estadual, ou seja, algo em torno de R$ 54 

bilhões. 
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 Sobre o tema,  ver o Plano Dott, de 2000. 
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 Sobre o tema ver o trabalho desenvolvido pelo pesquisador Ronaldo Lemos e sua equipe na FGV, no 

Rio de Janeiro. O uso do creative commons está em debate no governo Dilma Rousseff a partir da 

chegada da Ministra da Cultura, Ana de Holanda. 
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para a população através da TV digital terrestre aberta e dos celulares, ampliando a 

participação das televisões públicas com o uso da multiprogramação e seus sub-canais.   

Elas (as indústrias de conteúdos digitais) fazem parte do que o pesquisador 

argentino Eduardo Vizer (2004) denominou como segunda comunicação, que  começa 

com a chegada das novas tecnologias de informação e comunicação no final do século 

XX, pois operam uma lógica contrária ao sistema analógico. O espaço real é eliminado 

assim como se anulam as limitações de tempo e distância. O tempo já não é um tempo 

congelado. Trata-se de um tempo presente, onde  tudo acontece no momento.  

Como diz Vizer (2010), o mundo digital pode subverter o esquema tradicional da 

economia, no sentido que a circulação de dados, informações, conteúdos, etc,  ao 

promover a criação de valor que será recebida e processada pelos sujeitos sociais. Esse 

valor (simbólico) agregado possibilitaria um novo conteúdo-mensagem-sentido-valor, 

que por sua vez, possibilita uma nova produção de conteúdos e valores. 

As TICS geram lógicas próprias de funcionamento e reorganização do mundo, 

embora no momento em que este texto está sendo escrito ainda vivamos em um 

momento de transição; de convivência e passagem dos meios de comunicação 

tradicionais para os digitais
98

. A mídia ainda responde as lógicas do começo do século 

XX, inclusive as econômicas, correspondente ao período em que surgiram. Mas 

empresas, públicas ou privadas da área da comunicação, buscam urgentemente 

reorganizar suas estruturas e lógicas para adaptar-se aos novos tempos tecnológicos e a 

nova economia digital. Isso significa que ainda haverá um tempo
99

 de convivência entre 

o sistema analógico e as novas plataformas digitais até que um substitua o outro. 

O período de transição do mundo analógico para o digital deverá durar pelo 

menos 10 anos
100

, pois  diferente do período da revolução industrial, hoje não é 

necessário ser proprietário de uma empresa para produzir conteúdos. Os jovens e 

adultos com acesso as tecnologias de informação e as plataformas digitais e em  

condições de usá-los  poderão produzir conteúdos, como já estão fazendo as gerações 

                                                           
98

 Sobre o tema, ver o Estágio da Ponte no 1º. Capítulo deste trabalho. 
99

 Esse tempo pode durar várias gerações, na transição entre os imigrantes e os nativos digitais. 
100

 Desde a perspectiva da propriedade dos meios e da possibilidade de apropriação das tecnologias e 

produção de conteúdos ditais entre as gerações mais jovens,  mas poderá demorar mais entre as gerações 

de adultos na faixa dos 40, 45 anos, que ainda estão fazendo a migração para o mundo digital. 
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mais jovens. Ou seja, no tempo das indústrias culturais era preciso ser proprietário dos 

meios de comunicação; hoje as  tecnologias de informação e comunicação e a 

emergente indústria de conteúdos digitais possibilitam a produção, acesso, circulação e 

divulgação de conteúdos audiovisuais digitais de entretenimento, de serviços, 

educativos ou culturais a partir do aparelho em si: telefones celulares, rádio digital, TV 

digital, livros digitais, videojogos em rede, computadores com acesso a internet ou da 

convergência entre as diferentes mídias digitais. 

No estágio da ponte há muito trabalho pela frente, entre eles o desenvolvimento 

de políticas públicas e ações estratégicas para o desenvolvimento da emergente indústria 

de conteúdos digitais interativos na Região, como poderá ser observado no próximo 

capítulo. 
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Capítulo 05 

Primeiros Passos para Desenvolver uma Indústria de 

Conteúdos Digitais 

 

Introdução 

 

A partir da possibilidade de ampliar a produção do parque de televisores usando 

tecnologias digitais e da possibilidade de estimular a nova indústria abrindo nichos 

diferenciados mercado audiovisual digital,  o governo brasileiro inovou perante seus 

vizinhos latino-americanos e caribenhos. Na área tecnológica, foram  mais de cinco 

anos de pesquisa televisão digital envolvendo 22 consórcios técnicos envolvendo 106 

universidades e instituições públicas e privadas  e cerca de 1.200 pesquisadores 

brasileiros.  

Em 2006 o governo adotou o padrão nipo-brasileiro de televisão digital, com 

ênfase na interatividade e na inclusão digital. Um ano e meio depois, em dezembro de 

2007, a TV digital foi oficialmente lançada no país. De lá para cá, todas as capitais 

brasileiras já recebem o sinal digital e a maioria  estão  construindo torres de 

transmissão coletivas (várias empresas de comunicação em conjunto, como é o caso de 

Brasília) ou em separado, como ocorreu, por exemplo, em São Paulo e Rio de Janeiro. 

No começo de 2008, na Conferencia Ministerial da Sociedade da Informação  

realizada em El Salvador, a delegação brasileira apresentou  a proposta de criar o Centro 

Regional de Produção de Conteúdos Digitais Interativos e Interoperáveis para América 

Latina e Caribe da Sociedade da Informação. A proposta de criar um Centro Regional – 

meta 83 do Plano eLAC 2010
101

 – ainda não foi concretizada, mas possibilitou o 

desenvolvimento da primeira fase deste longo processo: a sensibilização dos governos e 

                                                           
101

 Disponível em: http://www.cepal.org/socinfo/noticias/noticias/2/32362/2008-1-TICs- 

compromiso_de_San_Salvador.pdf . Acesso em janeiro de 2011. 

http://www.cepal.org/socinfo/noticias/noticias/2/32362/2008-1-TICs-%20compromiso_de_San_Salvador.pdf
http://www.cepal.org/socinfo/noticias/noticias/2/32362/2008-1-TICs-%20compromiso_de_San_Salvador.pdf
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a criação de centros nacionais e/ou estaduais para pesquisa, formação e produção de 

conteúdos multiplataformas em diferentes países.  

A atualidade da questão e urgência de produzir conteúdos digitais interativos na 

Região ficou clara na Conferência Ministerial da Sociedade da Informação, realizada 

em Lima, em novembro de 2010, não apenas pelas apresentações oficiais dos países, 

como também pela intenção de tirar a Região da categoria de “bons” consumidores de 

conteúdos audiovisuais, segundo dados de 2004 da UNESCO,  para passar a condição 

de produtores de conteúdos digitais  multiplataformas nos próximos 10 anos. 

 Na prática, estimular a criação de um Centro Regional  significa também 

incentivar o desenvolvimento de políticas nacionais de comunicação, estimular a 

atualização da legislação de radiodifusão (ainda analógica)  e estimular a criação de 

centros nacionais (ou estaduais) em toda a Região. Esta atividade ficou a cargo do 

Grupo de Trabalho (GT) sobre Conteúdos Digitais Interativos da Sociedade da 

Informação/ eLAC 2010 cuja coordenação é brasileira, e que foi criado no final de 

agosto de 2008.  

 

Os objetivos do GT no período 2008-2010 foram assim estabelecidos: 

 Incentivar a produção de conteúdos digitais interativos e interoperáveis em 

diferentes  plataformas tecnológicas; 

 Promover o desenvolvimento da indústria de conteúdos digitais na  América 

Latina e Caribe, a partir do estímulo a pesquisas conjuntas e  incentivo a 

inovação e ao desenvolvimento; 

 Capacitar os cidadãos para produzir conteúdos digitais interativos  para  distintas 

plataformas tecnológicas; 

 Estimular a criação de centros nacionais e, a partir deles, o Centro Regional de 

Produção de Conteúdos Digitais Interativos e Interoperáveis. 
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Para atingir essas metas, uma das atividades desse GT é realizar seminários 

internacionais sobre inclusão e produção de conteúdos digitais interativos com a 

participação de diferentes atores sociais, como  governos, empresas de diferentes portes, 

Ongs e  academia. A proposta é, em primeiro lugar,  mostrar aos diferentes atores 

sociais as possibilidades de produção de conteúdos digitais interativos que extrapolam o 

uso dos computadores mediados por internet.  Em segundo lugar, esses encontram 

buscam sensibilizar os agentes, para as possibilidades estratégicas, em termos de 

desenvolvimento e empregabilidade,  da produção de conteúdos digitais interativos em 

diferentes mídias e para diferentes áreas em cada país.  

 

Essas áreas abrangem a educação à distância, o jornalismo digital, os produtos 

ficcionais audiovisuais, serviços voltados para saúde, trabalho, justiça, meio ambiente e 

cidadania – como marcar consultas no Sistema Único de Saúde (SUS) a partir da TV 

digital terrestre; acompanhar processos jurídicos, etc.; utilizar serviços bancários, como 

pagamento de contas, além de projetos de inovação e tecnologia, alfabetização digital, 

entre outros.  

Entre 2008 e 2010, os dois anos de existência do Grupo de Trabalho várias ações 

foram desenvolvidas na Região. 

 

Congressos Internacionais, Seminários e Mesa de Debates – 2008 – 2010 

 

2008 – dois eventos internacionais 

2009 – 09 eventos internacionais e 01 curso internacional 

2010 – 04 eventos internacionais e 01 curso internacional 

Número de países envolvidos: 12 

Número de países participantes do GT: 16 
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Quadro 01 – Eventos Realizados por País 

País/Ano Local Número de 

Participantes 

Relatório Tipo de Evento 

Venezuela 

2008 

Caracas – SELA   220 Disponível na 

internet 

Seminário 

Internacional 

Brasil 

2008 

Brasília –  

MRE/MCT/MinC 

  150 Disponível na 

internet 

Seminário 

Internacional 

Chile 

2009 

Santiago – 

CEPAL 

    80     ---- Seminário 

Internacional 

Bolívia 

2009 

La Paz –  

Universidade Andina 

Simon 

Bolivar (uasblp) 

    80     ------ Mesa de 

Debates durante 

Encontro 

Nacional de  

Pesquisadores 

em 

Comunicação 

Argentina –  

2009 

Rio Cuarto – 

Universidade de Rio 

Cuarto 

  100 ----------- Mesa de 

Debates durante 

Encontro de 

Pesquisadores 

em 

Comunicação 

 

Equador –  

2009 

Quito –  

Ciespal 

150 Disponível na 

internet 

Mesa de Debate 

durante 

Encontro sobre 

Comunicação 

Pública 

Venezuela – 

2009 

Caracas –  

Universidade Andrés 

Bello 

  400 Disponível na 

internet 

Seminário 

Internacional de 

ALAIC sobre 

Conteúdos 

Digitais 

Uruguai –  

2009 

Montevidéu – 

FIA 

 600 Disponível em 

internet 

Mesa Redonda 

durante 

Congresso FIA 

Brasil –  

2009 

15 encontros em 

universidades em 

diferentes locais do 

país 

  350 Disponíveis: 

Intercom 2009; 

RioSoft 2009; 

Mesas 

Redondas e 

oficinas 

temáticas 

Colômbia –  

2009 

Medellín – 

Universidade de 

Medellín 

 250 --------- Mesa Redonda 

durante  

Encontro 

Internacional de 

Relações 

Públicas 

Paraguai –  

2009 

Assunção – 

Universidade 

Nacional/Ministério 

das Comunicações 

  120 ------------ Mesa de Debate 

durante 

Encontro de 

Comunicação 

do Mercosul 



 

 

95 

 

Venezuela –  

2009 

Caracas – 

SELA 

  200 Disponível na 

Internet 

Curso sobre 

Conteúdos 

Digitais 01 

Colômbia - 

2010 

Bogotá – 

MinTic 

  500 Disponível na 

Internet 

Seminário 

Internacional 

Peru - 

2010 

Lima – 

Universidade de 

Lima 

    50  ----------- Seminário  

Local 

Brasil –  

2010 

Brasília – 

IPEA – UCB 

  200 Disponível na 

internet 

Congresso 

Internacional 

México – 

2010 

Cidade do México – 

 

  250 Disponível na 

internet 

Mesa de 

Debates no 

Congresso da 

AMIC 

Venezuela –  

2010 

Caracas – 

SELA 

  220 Disponível na 

Internet 

Curso sobre 

Conteúdos 

Digitais 02 

Fonte: GT Conteúdos Digitais do Plano eLAC2015 

 

Também foram realizados cursos sobre a passagem do mundo analógico para o 

digital na Venezuela (dois cursos), Brasil (05 cursos), assim como cursos para 

aprendizagem do middleware Ginga, que permite a interatividade na televisão digital e 

nos celulares de forma gratuita na Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Equador, Peru e 

Bolívia. No Chile, a Universidad Mayor preparou um curso de especialização em 

Comunicação Digital que deveria começar em 2010, mas foi transferido por causa do 

terremoto que abalou o país. No Equador, a Ciespal e o governo daquele desde 2010 

discutem a criação de cursos  em Comunicação Digital que permita aos profissionais da 

Região  dominar a nova tecnologia e desenvolver conteúdos digitais interativos para TV 

digital aberta e para celulares. 

Outro ponto importante é criar as condições  para a criação dos Centros 

Nacionais/estaduais de Produção de Conteúdos Digitais, assim como a formação e a 

pesquisa, voltados para o desenvolvimento da criatividade e da inovação tecnológica 

nos países participantes do Plano eLAC 2015, tema a ser tratado ainda neste capítulo. 

Existe ainda a perspectiva - de longo prazo -  de que os países latino-americanos e 

caribenhos possam  exportar dos conteúdos audiovisuais digitais. Ou seja,  além de 

abastecer o mercado interno, uma proposta estratégica para a Região, poderia 

proporcionar a futura venda desses conteúdos audiovisuais digitais também para o 
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mercado como externo, gerando renda e um pólo alternativo de produção digital 

interativa, similar aos já existentes em países como Espanha
102

,  EUA
103

 ou 

Inglaterra
104

. 

Na terceira etapa do Plano eLAC (2010- 2015), novas metas do GT de Conteúdos 

Digitais foram definidas pelos países participantes, além da criação de dois novos sub-

grupos de trabalho: 

1) Acervo e digitalização, e 

2) Diversidade lingüística.  

Estas metas são: 

- Ampliar a capacitação dos cidadãos para a produção de conteúdos digitais 

interativos e interoperáveis para diferentes plataformas e para diferentes temas 

(educação, saúde, informação, entretenimento, cultura, serviços de governo, cidadania, 

etc); 

- Estimular a criação de novos centros nacionais de produção de conteúdos 

digitais; 

- Estimular as pesquisas regionais conjuntas para diferentes plataformas 

tecnológicas interativas; 

- Concretizar a meta 83, (2008- 2010), para criar um centro regional que incentive 

a pesquisa conjunta, a formação de novas habilidades e perfis profissionais, assim como 

a produção de conteúdos e serviços digitais interativos, estimulando os acervos digitais,  

digitalização dos materiais analógicos  e o  respeito a diversidade lingüística. 

 

                                                           
102

 O pólo de Barcelona inclui uma área de 32 quadras da cidade, entre as quais o edifício onde está 

localizado o escritório de Manuel Castells e sua equipe,  e envolve universidades, empresas de ponta na 

área de TV digital, celulares e videojogos, com o estímulo do governo catalão, que tem interesse em 

tornar-se referência na Europa, não apenas por questões econômicas, mas também por questões de cunho 

nacionalista. 
103

 O Vale do Silício, na Califórnia, o MIT e a Universidade de Bekerly são as principais referências dos 

EUA. 
104

 Na Inglaterra a referência mais importante continua sendo a BBC, embora os contribuintes paguem 

uma cota para assistir a principal TV pública da Europa. 



 

 

97 

 

Desenvolver centros nacionais e também um centro regional, de acordo com o 

Plano eLAC 2010, significa propor, articular e colocar em prática políticas públicas de 

caráter nacional e – a médio e longo prazo – de caráter regional que tenham como meta 

o desenvolvimento de diferentes áreas como TV, rádio e cinema digital, celulares, 

videojogos em rede e computadores mediados por internet, assim como a convergência 

entre as diversas plataformas. Essas áreas incluem apoio a pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) de hardware, middleware, softwares e conteúdos audiovisuais digitais que 

tenham como premissa a interatividade e a interoperabilidade entre os sistemas para que 

possam ser entendidos e usados nos diferentes países. 

Tais políticas públicas precisam levar em consideração o perfil de cada país 

analisando-os de forma transversal e sistêmica
105

. Ou seja, os projetos devem ser 

desenvolvidos de maneira relacionada, recordando que a infra-estrutura de redes, a 

banda larga e as torres de transmissão são tão importantes quanto os projetos de P&D 

para produção de conteúdos audiovisuais digitais. Isso porque são eles que vão tornar 

possível que os conteúdos audiovisuais cheguem de forma gratuita à população  através 

de diferentes plataformas tecnológicas. 

A proposta de políticas públicas baseada na inclusão social e no desenvolvimento 

sustentável através de projetos transversais e sistêmicos exige que os ministérios e 

instituições trabalhem em conjunto e não a partir de projetos isolados.  Isto porque de 

nada adianta pensar infra-estrutura sem pensar o estímulo a projetos de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) em hardware, middleware, softwares e produção de conteúdos 

digitais para TV, radio e cinema digital, celulares, videojogos em rede e computadores 

mediados por internet, assim como a para convergência tecnológica. Esses projetos, 

mais do que estarem voltados para grandes empresas, devem incentivar  micro, 

pequenas e médias empresas, assim como a academia e os produtores independentes a 

trabalharem em conjunto, desenvolvendo projetos transdisciplinares que envolvam 

profissionais de diferentes áreas e regiões
106

. 

                                                           
105

 Por sistêmico entendo o paradigma emergente que se contrapõe ao pensamento reducionista-

mecanicista do século XVII. O pensamento sistêmico acredita que o  racionalismo científico não dá conta 

de explicar a complexidade do mundo e da realidade, onde os elementos estão interligados. 
106

 Regiões de um mesmo país, no caso de Centros Nacionais,  ou entre diferentes países, no caso do 

Centro Regional. 
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Isso significa  que os recursos destinados à inovação tecnológica – que neste 

contexto incluem a Comunicação, a Educação e a Cultura – devem ser propostos 

envolvendo as diferentes especialidades, como Comunicação, Engenharia, Física, 

Informática, Artes,  Biblioteconomia, Educação ou Design. Trata-se de definir políticas 

públicas que se proponham transversais e sistêmicas e que não podem ser desenvolvidas 

a partir do antigo paradigma da disciplinaridade e da visão individualizada entre as 

ciências.  As novas tecnologias da informação e da comunicação  e a convergência de 

mídias exigem um olhar mais abrangente sobre o mundo e sobre as possibilidades de 

concretização de projetos em parceria, como comentei no capítulo 02 deste estudo. 

Tais políticas públicas vão mexer com antigas certezas, assim como as estruturas 

vigentes, onde os recursos eram dirigidos apenas para as Ciências Exatas ou apenas para 

as Ciências Humanas. Também vão exigir uma reestruturação das instituições de 

fomento
107

  e de seus avaliadores, acostumados a cerrar fileiras em defesa de projetos 

que envolvam a unidisciplinaridade e  pós-graduações acadêmicos. Como conseqüência 

direta dessa transformação, é preciso propor – e também estimular com recursos e 

bolsas de estudos – os pós-graduações  trans e interdisciplinares e a formação  através 

de mestrados profissionais
108

.  

Políticas públicas pensadas de forma transversal e sistêmica também devem 

incluir estratégias de médio e longo prazo para formar engenheiros, informáticos, 

biblioteconomistas, artistas, educadores, designers e profissionais da comunicação que 

sejam constantemente desafiados a pesquisar e a trabalhar em conjunto. Indiretamente 

essas políticas públicas estarão colaborando para a formação de cidadãos que, ao 

trabalhar e/ou pesquisar em conjunto, poderão observar as diferentes visões existentes 

na análise de um mesmo objeto de estudo, levando essa experiência para a vida social. 

Um projeto estratégico regional precisa levar em conta que nem  todos os países 

possuem o mesmo perfil. Isto é, nem todos podem estar preparados para o  

desenvolvimento de conteúdos para televisão e radio digital, celulares ou videojogos em 

rede. No entanto, poderão participar dos diferentes níveis da escala produtiva que 

                                                           
107

 No caso do Brasil, a CAPES, o CNPq ou a FINEP, assim como as instituições de fomento estaduais. 
108

 No Brasil, em 22 de junho  de 2009 o   Ministério da Educação baixou a  portaria normativa 07/2009 

onde regula os mestrados profissionais. 
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envolve um projeto dessa envergadura desenvolvendo, por exemplo, aplicativos de 

softwares que colaborem para a usabilidade,  para a acessibilidade ou para o 

desenvolvimento de projetos interativos que estimulem a participação dos sujeitos 

sociais nas distintas plataformas, ou em projetos específicos para cada uma delas. 

Também poderão participar de outras áreas que colaborem para a cadeia de 

negócios que envolvem a exportação de conteúdos audiovisuais digitais na Região, 

diferente do modelo de negócios concentrador que aconteceu na TV analógica 

comercial da América Latina. Embora a produção de conteúdos audiovisuais analógicos 

seja significativa no Brasil, México, Argentina, Colômbia e Venezuela, essa mesma 

produção se restringe à exportação realizada pelos grandes grupos de comunicação da 

Região
109

.  

Embora as  estratégias nacionais sejam diferenciadas em cada país,  os países da 

Região possuem algumas características comuns, como a forte cultura audiovisual e 

amplo percentual de aparelhos de televisão em casa, como pode ser observado no 

quadro abaixo. 

Quadro 02 - % da população com TV em casa 

Países Estudados  % da população que têm 

televisão em casa 

Argentina 98% 

Brasil 98% 

Colômbia 79%  

Peru 67,5% 

Uruguai  95% 

Venezuela 90% 

              Fonte: Informe sobre Industrias de Contenidos en Latinoamérica 

 

                                                           
109

 A única exceção ocorre na Argentina, onde as grandes empresas de comunicação não dominam toda a 

cadeia de negócios (passando pela produção, distribuição à exibição) e os pequenos, médios e os 

produtores independentes conseguem exportar seus conteúdos audiovisuais. 
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Na Região, também há um alto índice de uso de celulares (em contraposição a um 

índice ainda baixo da população que possuem computador em casa com acesso a  

internet, discada ou banda larga). No entanto, são poucos os celulares em circulação 

com tecnologia adequada e  habilitados para receber o sinal gratuito de televisão digital, 

através da tecnologia One Seg. Isso ocorre particularmente porque na América Latina e 

Caribe, a maior parte dos celulares são utilizados no regime pré-pago, de cartão, como é 

possível avaliar pelos dados oficiais fornecidos pelos governos do Brasil, Peru e 

Uruguai. 

 

Quadro 03 – Uso  de celulares nos países estudados 

 

País Uso de Celulares  

(em milhões) 

Uso de Celulares pré-pagos 

(em %) 

Brasil (pop. 190, 7 milhões)         205           82 

Argentina (pop. 40 milhões)           56,7           s/d 

Colômbia (44,9  milhões)           41           s/d 

Peru (29 milhões)           27           89,5 

Uruguai (3,3 milhões)           4,2           75 

Venezuela (28,2 milhões)           27,8           s/d 

Fonte: site Teleco 

 

Atividades a serem desenvolvidas nos Centros Nacionais e no Centro Regional  

 

 

O quadro abaixo ajuda a compreender melhor a ação dos Centros Nacional de 

Produção de Conteúdos Digitais – que nem sempre estão relacionados a uma estratégia 

mais abrangente de formação de pólos ou clusters -, interligando ações de formação, 

pesquisa e produção locais e regionais entre diferentes parceiros, assim como  

desenvolvimento de projetos comuns entre os países. 
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Quadro 04 – Dos Centros Nacionais ao Centro Regional 

  

Centros Nacionais Centro Regional Projetos Comuns Expectativa de 

Resultados 

Políticas Púbicas 

nacionais para 

desenvolvimento de 

projetos interativos e 

interoperáveis para 

diferentes 

plataformas voltadas 

para inclusão social 

Políticas Públicas de 

caráter Regional para 

desenvolvimento de 

projetos interativos e 

interoperáveis para 

diferentes 

plataformas voltadas 

para inclusão social 

Políticas Públicas 

que sejam comuns 

aos países 

envolvidos 

Construção de 

Políticas Públicas 

convergentes para 

serem desenvolvidas 

no Centro Regional 

Estímulo a formação 

em nível técnico 

Estímulo a formação 

em nível técnico na 

Região com 

intercâmbio entre os 

países 

           X Aumento da 

formação e da 

atualização 

profissional na 

Região  

Estímulo a formação 

em nível universitário 

e em pós-graduação 

de caráter 

profissionalizante 

Estímulo a formação 

em nível universitário 

e em pós-graduação 

de caráter 

profissionalizante na 

Região com 

intercâmbio entre os 

países 

          X Aumento da 

formação e da 

atualização 

profissional na 

Região 

Estímulo a realização 

de projetos 

transdisciplinares 

Estímulo a realização 

de projetos 

transdisciplinares 

entre os diferentes 

países da região 

         X     Produção e 

exportação de 

projetos 

transdisciplinares 

Estímulo a realização 

de projetos entre 

diferentes instituições 

(acadêmicas, micro e 

pequenas empresas, 

produtores 

independentes e/ou 

TVs públicas) 

Estímulo a realização 

de projetos entre 

diferentes instituições 

(acadêmicas, micro e 

pequenas empresas, 

produtores 

independentes e/ou 

TVs públicas) em 

vários  países 

          X Construção coletiva 

de projetos para 

desenvolvimento de 

conteúdos digitais 

em diferentes 

plataformas para 

exportação  

Estímulo a projetos 

entre diferentes 

regiões do país 

Estímulo a projetos 

entre diferentes 

países da região 

            X Produção e 

exportação das 

inovações e 

conteúdos 

desenvolvidos 

Estímulo a realização 

de oficinas Ginga 

para produção de 

conteúdos interativos 

para TVD 

Estímulo a realização 

de oficinas Ginga 

para produção de 

conteúdos interativos 

para TVD 

           X Realização de 

oficinas em países 

que escolherem o 

SBTVD-T como 

padrão 

Estímulo a realização 

de oficinas para 

Estímulo a realização 

de oficinas para 

           X Produção e 

exportação dos 
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desenvolvimento de 

conteúdos digitais 

interativos para 

celulares 

desenvolvimento de 

conteúdos digitais 

interativos para 

celulares 

conteúdos interativos 

desenvolvidos para 

celulares 

Estímulo a realização 

de oficinas para 

desenvolvimento de 

conteúdos digitais 

interativos para 

videojogos em rede 

Estímulo a realização 

de oficinas para 

desenvolvimento de 

conteúdos digitais 

interativos para 

videojogos em rede 

           X Produção e 

exportação dos 

conteúdos interativos 

desenvolvidos para 

videojogos em rede 

Estímulo a realização 

de oficinas para 

desenvolvimento de 

conteúdos digitais 

interativos voltados 

para convergência 

tecnológica 

Estímulo a realização 

de oficinas para 

desenvolvimento de 

conteúdos digitais 

interativos voltados 

para convergência 

tecnológica 

           X Produção e 

exportação dos 

conteúdos interativos 

desenvolvidos para 

convergência 

tecnológica 

Estímulo 

desenvolvimento de 

projetos para 

construção de 

conteúdos digitais 

interativos entre 

diferentes países 

Estímulo 

desenvolvimento de 

projetos para 

construção de 

conteúdos digitais 

interativos entre 

diferentes países 

           X Produção e 

exportação dos 

conteúdos interativos 

em parceria com os 

diferentes países 

Estímulo a formação 

profisisonal de curto 

e médio prazo em 

nível de pós-

graduação em países 

que já desenvolvem 

conteúdos digitais 

audiovisuais abertos e 

gratuitos 

Estímulo a formação 

profisisonal de curto 

e médio prazo em 

nível de pós-

graduação nos países 

mais desenvolvidos 

da Região para 

transferência 

tecnológica 

           X Aumento da 

Formação 

profissional para 

curto e médio em 

nível de pós-

graduação voltada 

para as tecnologias 

digitais  

Estímulo ao 

desenvolvimento de 

cursos de EAD 

voltados para a 

construção de 

conteúdos digitais 

audiovisuais 

Estímulo ao 

desenvolvimento de 

cursos de EAD 

voltados para a 

construção de 

conteúdos digitais 

audiovisuais em 

língua portuguesa e 

espanhola, assim 

como em línguas 

indígenas 

           X Ampliação da oferta 

e apropriação de 

conhecimento através 

de cursos EaD 

Estímulo ao 

lançamento de editais 

e chamadas públicas 

interministeriais 

voltado para a 

temática 

Estímulo ao 

lançamento de editais 

e chamadas públicas 

interministeriais para 

produção de 

conteúdos digitais 

nos diferentes países 

          X Aumento da pesquisa 

e desenvolvimento 

voltado para a 

construção de 

conteúdos digitais na 

Região 

Estímulo a oferta de Estímulo a oferta de           X Ampliação da 
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bolsas de estudos em 

nível médio e 

universitário 

bolsas de estudos em 

nível médio e 

universitário em 

diferentes países da 

Região 

formação em nível 

técnico e 

universitário 

 Oferta de cursos 

regionais sobre 

produção de 

conteúdos digitais 

audiovisuais 

 Ampliação da 

formação em nível 

técnico e 

universitário 

Fonte: CASTRO, 2009. 

 

 

Sobre os  Centros Nacionais de Conteúdos Digitais 

 

A formatação dos Centros Nacionais começou com a iniciativa do Brasil, 

coordenador do GT de Conteúdos Digitais do Plano eLAC,  em dezembro de 2008. 

Embora tenha sido o país proponente na criação dos Centros Nacionais e do Centro 

Regional (El Salvador, 2008) e tenha oficialmente anunciado o lançamento de seu 

Centro Nacional em dezembro do mesmo ano, até março de 2011 o projeto ainda não 

havia saído do papel. Isso não impede que o projeto para desenvolver conteúdos digitais 

interativos tenha sido planejado nesse período, sendo pensado no governo Lula de 

forma estratégica, para produção e pesquisas multiplataformas, incluindo atividades de 

formação, pesquisa e produção para TV digital, celulares, computadores mediados por 

internet, cinema digital, videojogos em rede e convergência de mídias. 

1.O Caso Brasileiro 

Contexto 

Com uma população de 190,7 milhões de habitantes, 200 milhões
110

 de celulares 

circulando no mercado (75% pré-pagos), 98% de pessoas com TV analógica em casa e 

outras 15 milhões que já adquiriam  televisor digital, o Brasil é o maior país da América 

Latina, com um PIB  per capita de 19 mil reais. Ao lado da Índia, da Rússia e da China, 

forma o BRIC, sigla do grupo de países emergentes que mais crescem no cenário 

mundial. Embora 50 milhões de pessoas tenham chegado à classe média na segunda 

                                                           
110

 Dados retirados do  site Teleco (http://www.teleco.com.br) em março de 2011. 

http://www.teleco.com.br/
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gestão do governo Lula (FGV, 2010), ainda há 15 milhões de brasileiros que vivem 

abaixo da linha da pobreza. 

 Embora o Centro Brasileiro de Produção de Conteúdos Digitais não tenha saído 

do papel, ele se concretiza através de várias  as atividades  colocadas em prática pelo 

governo federal de forma fragmentada e dispersa, através de ações de vários ministérios, 

como é possível observar abaixo: 

1. A realização de oficinas para que profissionais,  professores e estudantes de todo 

o país aprendam a usar o middleware Ginga para desenvolver aplicativos e 

conteúdos digitais interativos e voltados para multiprogramação no modelo 

nipo-brasileiro de TV digital. 

 

Esta iniciativa foi levada a cabo pelos Ministérios da Ciência e Tecnologia e da 

Cultura no governo Lula, embora não exista uma ação de governo para o setor.  

Na academia, o GP de Conteúdos Digitais e Convergência Tecnológica da 

Intercom têm incentivado desde sua criação em 2009 a realização de oficinas 

durante o Congresso. Além disso, em universidades públicas ou privadas onde 

existem pesquisadores na área, são realizados encontros, seminários e colóquios 

sobre a emergente indústria de conteúdos digitais.  

O Fórum Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD), formado por representantes 

do governo federal, da academia, das empresas de software, de hardware, e de 

serviços, incentiva o aprendizado tecnológico. Depois de cinco anos de 

atividades, em março de 2011 aprovou a criação de um grupo específico sobre 

conteúdos digitais.  

Na área tecnológica, a Sociedade dos Engenheiros de Televisão (SET) vem 

incentivando o aprendizado do uso do Ginga e em 2011 estuda a instituição de 

um premio para os  melhores conteúdos digitais interativos para TVD 

produzidos no país. 

 

2. O mapeamento de onde estão localizadas as expertises na área 

acadêmica voltadas para o desenvolvimento de conteúdos digitais para as 

diferentes plataformas tecnológicas para apoiar esses pesquisadores para que 
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desenvolvam novos projetos e produtos nessa área, assim como desenvolver 

pólos/clusters de produção de conteúdos digitais interativos multiplataformas; 

O mapeamento começou a ser elaborado pelo GT de Conteúdos, Serviços e 

Aplicativos Digitais do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) enquanto 

estava sob a alçada da Presidência da República
111

.  

3. Incentivo a cursos de graduação e pós-graduação voltados para a 

pesquisa e desenvolvimento de conteúdos digitais interativos multiplataformas; 

Existem vários cursos com apoio da CAPES na área tecnológica, mas apenas um 

(01) criado para desenvolver conteúdos digitais para TVD e outras plataformas. 

Trata-se do mestrado profissional em TVD da Unesp, campus Bauru, cuja 

estação de televisão universitária ainda não foi digitalizada, dificultando aos 

alunos a aplicação dos conhecimentos obtidos. Quanto aos cursos de 

Especialização sobre TV digitais existentes no país em geral restringem-se ao 

conhecimento teórico. Em nível de graduação, a PUC/RS vem desenvolvendo 

projetos de produção de conteúdos digitais interativos voltados para 

telejornalismo. 

4. O desenvolvimento de competência nessas novas áreas da 

Comunicação em todo o país através da realização de seminários, congressos e 

mesas de debates em universidades, eventos do governo ou empresariais. 

 Desde 2008 são realizadas mesas redondas, debates, congressos e colóquios em 

diferentes setores. A maior parte desses eventos como o Seminário Internacional 

sobre Conteúdos Digitais- MRE, 2008; o Congresso Panamericano sobre 

Indústrias de Conteúdos Digitais, IPEA/UCB, 2010, ou o Congresso da SET 

(realizado anualmente) recebem apoio financeiro do governo. Esses encontros já 

mobilizaram mais de mil pessoas, em geral formadores e opinião e possíveis 

multiplicadores sobre o conhecimento adquirido. 

                                                           
111

 Sobre o tema, ver relatório do GT de  Conteúdos, Serviços e Aplicativos entregue a Presidência da 

República em dezembro de 2010. Disponível em www. 

http://www4.planalto.gov.br/brasilconectado/forum-brasil-conectado/documentos/3o-fbc/relatorio-final-

do-gt-de-conteudos-servicos-e-aplicacoes. Acesso em janeiro de 2011. 

http://www4.planalto.gov.br/brasilconectado/forum-brasil-conectado/documentos/3o-fbc/relatorio-final-do-gt-de-conteudos-servicos-e-aplicacoes
http://www4.planalto.gov.br/brasilconectado/forum-brasil-conectado/documentos/3o-fbc/relatorio-final-do-gt-de-conteudos-servicos-e-aplicacoes
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No entanto, não existe uma ação de governo sobre o tema nem um calendário de 

atividades planejado anualmente (como ocorre com o governo argentino). As 

ações são pontuais e dependem da sensibilização de agentes públicos e privados 

sobre a importância de produzir conteúdos digitais nacionais com interatividade. 

 

       No que diz respeito aos projetos de pesquisa na área de inovação
112

 e 

desenvolvimento, a produção de conteúdos digitais como área estratégica para o país 

começou a ser mobilizada nos últimos seis meses do governo Lula, mas as atividades 

estão paralisadas desde o  começo do governo de Dilma Rousseff. Um fato 

compreensível se for levado em conta que o primeiro e segundo escalão do governo tem 

novos atores e é preciso um tempo mínimo para que conheçam as políticas em 

andamento, assim como definam novas estratégias. Por outro lado, o Ministério da 

Cultura criou em fevereiro de 2011 uma nova Secretaria, que se chamará Secretaria da 

Economia Criativa. 

Em termos estaduais, existe apenas uma  iniciativa no país, até o começo do ano 

desvinculada do governo federal. Ela é levada a cabo pelo governo do Rio de Janeiro e 

da Federação das Indústrias daquele Estado, através do Projeto Rio Criativo
113

, que 

estimula a indústria criativa, a partir de incubadoras e projetos empreendedores. 

 

2.O Caso Argentino 

Contexto 

    Com uma população de 40 milhões de pessoas, sendo mais de 37% habitantes da 

província de Buenos Aires, a Argentina é conhecida pela qualidade de vida dos seus 

moradores, bem acima da média latino-americana. O número de celulares ultrapassou o 

número de habitantes em 2010, chegando a 56,7 milhões, de acordo com dados do site 

Teleco
114

, mas não há informações oficiais sobre os percentuais de telefones pré-pagos 

no país. 98% da população possui televisão em casa, sendo que boa parte da população 

                                                           
112

 O conceito de inovação aparece no capítulo 01 deste estudo. 
113

 Sobre o tema, ver http://www.riocriativo.rj.gov.br. Acesso em março de 2011. 
114

 Disponível em: http://www.teleco.com.br/pais/argentina.asp. Acesso em fevereiro de 2011. 

http://www.riocriativo.rj.gov.br/
http://www.teleco.com.br/pais/argentina.asp
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assiste televisão por assinatura (70%). Em  2009, a Argentina adotou o modelo nipo-

brasileiro de televisão digital e, em 2010, antes da copa do mundo de futebol, o governo 

federal importou 40 mil conversores digitais da Coréia para doá-los a população de 

baixa renda dentro de uma política de aproximação dos argentinos ao novo modelo de 

TVD. 

        Um pouco antes, em outubro de 2009,  foi aprovada e promulgada  a Lei 25.622
115

, 

que regula os serviços de comunicação audiovisual e estabelece políticas para produção 

de conteúdos voltados para inclusão social. A Lei do Audiovisual foi resultado de meses 

de reuniões do governo argentino com os movimentos sociais e a população. No 

entanto, a lei desagradou aos principais grupos de comunicação, como o Clarín, que 

começou campanha de boicote ao governo federal.  

       O programa de apoio a televisão digital na Argentina abre um novo espaço para a 

produção de conteúdos interativos voltados para televisão pública daquele país, que até 

pouco tempo, não lograva mais de 7% de audiência. Além disso, novos canais estão 

sendo criados, sendo dois dedicados ao público infanto-juvenil e dois direcionados ao 

telejornalismo. 

       Segundo as informações repassadas pelo Conselho Assessor do Sistema Argentina 

de Televisão Digital Terrestre (SBTD-A)
116

, estão sendo criados pólos de produção de 

conteúdos digitais, onde as universidades nacionais aparecem como os agentes 

executores dos projetos, que envolvem também universidades locais, empresas, 

produtores independentes, associações e movimentos sociais. Os pólos se constituem 

como sistemas produtivos regionais integrados por diferentes estados ( chamados nós), 
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 Disponível em http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm. 

Acesso em fevereiro de 2011. 
116

 Plano de Implementação dos Subprograma de Pólos Tecnológicos de Promoção de Conteúdos para TV 

Digital, elaborado por Eva Piwowarski (Power Point cedido pelo governo argentino em fevereiro de 

2011). 
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de acordo com a proximidade geográfica, potencialidades produtivas ou afinidades 

sócio-culturais.  

       Como eixos estratégicos, os pólos deverão: 

1. Oferecer assistência técnica e equipamentos; 

2.  Desenvolver pesquisa e desenvolvimento (P&D); 

3. Capacitar para desenvolver novas habilidades em nível profissional e não 

profissional, assim como capacitação voltada para os cursos universitários da 

área do audiovisual; 

4. Produção de pilotos de conteúdos digitais regionais, particularmente aqueles 

voltados para programas jornalísticos. 

 

      De acordo com a representante do Conselho Assessor do Sistema de TV digita 

aberta argentina,  

“Se trata de contribuir a la existencia de una TV federal, inclusiva, 

entretenida y transmisora de conocimiento. Así se alcanzará el objetivo 

nacional de procurar diversidad de producción y pluralidad de voces para 

la promoción del desarrollo humano”. 

Imagem 01 – Programa de pólos de produção argentino, subdividido em nós 
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        Até março de 2011, o governo argentino já havia conseguido criar nove pólos e 

produção de conteúdos digitais interativos, com a participação de 45 universidades, 

entre outras instituições. Além dos cursos e oficinas de formação envolvendo 600 

pessoas, estão sendo desenvolvidos 180 programas telejornalísticos de 30 minutos, 

como parte do projeto piloto nacional, que no segundo semestre de 2011 incentivará a 

produção de outros 180 conteúdos digitais interativos voltados para entretenimento. 

 

3.O Caso Uruguaio 

Contexto 

 

Com uma população de pouco mais de 3,5 milhões de habitantes, o Uruguai se 

divide entre assistir a produção audiovisual brasileira e a produção argentina de 

televisão e não tem tradição de produzir conteúdos digitais. No entanto, o país é um dos 

mais significativos produtores de softwares da Região e essa indústria representou 5,7% 

das exportações do país em 2010.  Atualmente existem no Uruguai 4,2 milhões de 

celulares, sendo que 75%  circulam com pagamento pré-pago. 

 Em 2008, o governo daquele país lançou um programa de inclusão digital 

conhecido como  Plan Ceibal
117

,  onde laptops são doados aos alunos que são 

incentivados a se tornarem pequenos produtores de conteúdos através de relatos 

cotidianos produzidos para computadores e celulares com internet.        

  Um ano antes, em 2007, o Uruguai foi um dos primeiros países a adotar o 

modelo europeu de televisão digital, praticamente na mesma época que o Brasil se 

definia pelo modelo nipo-brasileiros de TVD. Depois de três anos de negociações, onde 

os uruguaios não viram concretizadas as promessas dos europeus de  transferência de 

conhecimento e estímulo a criação de pólos de produção de conteúdos, o governo 

uruguaio anunciou a adesão ao modelo nipo-brasileiro de televisão digital. Em 

contrapartida, o Brasil se comprometeu a doar dois laboratórios: um para 

desenvolvimento do middleware Ginga, que permite a interatividade, interoperabilidade 
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 Sobre o Plan Ceibal ver http://www.ceibal.org.uy/. Acesso em janeiro de 2011. 
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e a portabilidade na TVD; e outro laboratório voltado para produção de conteúdos 

digitais interativos em código aberto. 

 Enquanto não começa o trabalho do centro uruguaio que dará ênfase a formação, 

pesquisa e produção de conteúdos digitais interativos para TVD voltados para pessoas 

com problemas auditivos e visuais, o governo daquele país abriu chamada pública para  

a terceira edição do Concurso Idéias/ Projeto Rayuela
118

 (Amarelinha, em Português). O 

projeto premia professores e empresas interessadas em desenvolver conteúdos digitais 

educativos para computadores mediados por internet.  

Imagem 02 – Crianças no Uruguai 

 

                  Fonte: Página web do Plano Ceibal. 

 

4.O Caso Colombiano 

Contexto 

 Com 44,9 milhões de habitantes, a Colômbia é o único país da América Latina a  

utilizar o modelo europeu de televisão digital, conhecido como DVB-T
119

. Os 

colombianos escolheram o sistema ainda em 2008 e não escondem o desejo de se 
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Disponível em http://www.ceibal.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=382:tercer-

concurso-de-ideas-para-desarrollar-contenidos-educativos-digitales&catid=63:noticias-slider-home. 

Acesso em março de 2011. 
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 Sistema de transmissão digital europeu para TV aberta. 
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transformar em um grande pólo de produção de conteúdos digitais para TVD, contando 

com a ajuda européia,  e exportar para outros países da Região.  

No que diz respeito à TV digital aberta, a Colômbia definiu como prioridade a 

criação de seis centros estaduais de produção de conteúdos digitais voltados para 

educação à distância, trabalhando conjuntamente com conteúdos voltados para 

computadores mediados por internet. O projeto desenvolvido para conteúdos educativos 

para computadores mediados por internet começou em 2009 e conta com o apoio 

técnico da Coréia. 

Em 2010, o governo colombiano realizou fórum de dois dias para debater a TV 

digital e o uso de computadores mediados por internet para desenvolver conteúdos 

digitais interativos, envolvendo 580 participantes. Mas a exemplo do Brasil, que teve 

eleições majoritárias, o governo do presidente Santos ainda não deu continuidade aos 

centros de produção de conteúdos digitais educativos  voltados para TVD, nem mesmo 

para outras áreas como entretenimento ou telejornalismo.  

 

5.O Caso Venezuelano 

Contexto 

A Venezuela, país vizinho da Colômbia e  com modelo político-econômico bem 

diferente,  adotou o modelo nipo-brasileiro de TV digital. Foi o primeiro país da Região 

a realizar cursos sobre TV digital para formação de funcionários públicos, professores, 

profissionais de comunicação e gestores,  envolvendo mais de 500 pessoas. No entanto, 

até o começo de 2011,  o país não criou nenhum Centro de Produção de Conteúdos 

Digitais para TVD, dando prioridade ao estímulo e produção de conteúdos educativos 

voltados para computadores mediados por internet.  

Na Venezuela, 90%  possui televisão em casa (dados sobre TV analógica) e 28,1 

milhões – dos 28,2 milhões de habitantes -  possui celulares, mas não há dados oficiais 

sobre o uso de pré-pagos ou mesmo de uso de computadores mediados por internet. 
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Imagem 03 – Crianças na Venezuela 

 

                                         Fonte: CENIT 

 

 

Notícia publicada na página web do Centro Nacional de Tecnologias da 

Informação (CETIC), em dezembro de 2010, o governo venezuelano comemorava a 

meta de 350 mil computadores doados a alunos de primeiro e segundo grau. Naquele 

país, os projetos de conteúdos educativos digitais para computadores mediados por 

internet são elaborados em parceria com o governo cubano
120

. 

 

5.O Caso Peruano 

Contexto 

 

O Peru possui 29 milhões de habitantes e 27 milhões de celulares, sendo 89,5% 

pré-pagos e é um país andino com 67,5% de aparelhos de televisão em casa. Mas esses 

dados caem drasticamente quando de trata do uso de computadores mediados por 

internet: 8,8%, segundo dados da pesquisa sobre Indústrias de Conteúdos na América 

Latina, publicada em 2008
121

.  

                                                           
120

 Diferentemente do governo colombiano que aposta no modelo coreano de educação. 
121

 Disponível em http://www.razonypalabra.org.mx/libros/libros/Gdt_eLAC_meta_13.pdf. Acesso em 

outubro de 2010.  

http://www.razonypalabra.org.mx/libros/libros/Gdt_eLAC_meta_13.pdf
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Com duas línguas co-oficiais, Quechua e Aymará, o Peru é o primeiro país a 

receber os laboratórios para desenvolvimento de aplicativos para o middleware Ginga  e 

para a produção de conteúdos digitais interativos,  desde que adotou o modelo nipo-

brasileiro em 2008. Em janeiro de 2011, o convênio de doação  foi formalizado entre a 

Agência Brasil de Cooperação (ABC) e o governo peruano e os dois laboratórios 

deverão estar funcionando até o final do primeiro semestre de 2011. Até o momento, os 

cursos em TV digital naquele país estão direcionados ao aprendizado do middleware 

Ginga e não para produção de conteúdos digitais interativos. 

 

Avaliação dos Países 

 

O quadro abaixo foi desenvolvido para  melhor compreender o estado da arte dos 

países estudados a partir das duas categorias de análise propostas no começo deste 

trabalho, assim como para conhecer o nível de envolvimento dos governos  na 

adaptação ao mundo digital e no desenvolvimento da indústria de conteúdos digitais 

interativos: 

    

Quadro 05 – Quadro comparativo entre os países 

Países Brasil Venezuela Colômbia Peru Argentina Uruguai 

Ano e modelo de 

TVD 

2007 – modelo 

nipo-brasileiro 

de TVD 

2008 – 

modelo nipo-

brasileiro de 

TVD 

2008 – 

modelo 

europeu de 

TVD 

2009 – 

modelo 

nipo-

brasileiro de 

TVD 

2009 – modelo 

nipo-brasileiro 

de TVD 

2011 – modelo 

nipo- 

brasileiro de 

TVD 

Possui produção 

audiovisual 

analógica? 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim, mas 

pouca. 

 

Sim 

 

Sim, mas não 

é representativa. 

Importa 

 conteúdos do 

Brasil e da 

Argentina 

Mudou/atualizou 

a legislação 

sobre 

audiovisual? 

Está em estudo 

(há três anos) a 

atualização da 

lei, assim como 

a criação de uma 

agência nacional 

de comunicação 

Não Atualizou a lei 

e criou um 

ministério 

único para 

comunicações 

e inclusão 

digital 

Está 

discutindo a 

atualização 

da lei do 

audiovisual 

Sim Sim 

 Possui política 

pública para 

produção de 

 

Não 

 

Não 

 

Sim 

 

Não 

 

Sim, com 

ênfase no 

 

Está em fase 

de estudos 
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conteúdos 

digitais 

interativos 

voltados para 

TVD? 

mercado 

interno e 

externo 

 dessas 

 políticas 

Possui centro 

nacional de 

produção de 

conteúdos 

digitais 

interativos 

voltados para 

TVD? 

 

O anuncio de 

criação do 

Centro foi feito 

em 2008, mas 

até o começo de 

2011 ainda não 

funcionava 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

 

Não, mas 

Pretende 

criá-lo dando 

ênfase a  

conteúdos  

voltados para 

acessibilidade 

Possui pólos de 

produção 

estaduais? 

 

Não 

 

Não 

 

Sim, em 2009 

foi anunciada 

a criação de 

06 pólos na 

área de EaD 

em televisão 

digital, mas 

ainda não 

estão 

funcionando 

 

Ainda não 

 

Sim, 09 pólos 

 

Ainda não 

 

Possui 

laboratórios 

doados pelo 

Brasil? 

 

__ 

 

Não 

 

 

Não 

 

Sim, é o 

primeiro 

país a 

receber os 

laboratórios. 

 

 

Não 

 

Não. 

 

Possui Centro de 

Produção de 

Conteúdos 

Digitais 

Interativos em 

conjunto com 

outros países? 

 

Não, mas existe 

a proposta de 

criação de um 

centro de 

produção 

conjunta na 

UNILA 

(Universidade 

da Integração 

Latino-

americana) 

 

Não, mas 

recebe ajuda 

de Cuba para 

desenvolver 

projetos de 

produção de 

conteúdos 

para 

computadores 

mediados por 

internet 

 

Não, mas tem 

parceria com a  

Coréia para 

desenvolver 

projetos de 

produção de 

conteúdos 

para 

computadores 

mediados por 

internet 

 

Não 

 

Em março de 

2001 anunciou 

parceria com o 

Paraguai para 

criação de um 

centro 

conjunto de 

produção de 

conteúdos 

digitais 

interativos 

 

Está em  

negociação 

com o 

Brasil para 

produção 

conjunta 

 

 

Possui políticas 

para oferta de 

conversores 

digitais baratos a 

população? 

 

Não 

 

Não, mas os 

produtos 

eletrônicos 

em geral são 

subsidiados 

pelo governo 

 

Não 

 

Não, mas 

pensa fazê-

lo 

 

Sim, os 

primeiros 40 

mil 

conversores 

digitais foram 

importados da 

Coréia em 

2010 e doados 

 

Há projeto de 

oferta  

conjunta por  

parte de 

empresas 

brasileiras e 

uruguaias 
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a população 

Que tipo de 

conteúdos 

digitais produz? 

As poucas 

iniciativas da 

área pública 

estão voltadas 

para a TVD 

social: serviços 

bancários e uso 

do SUS 

(Dataprev). 

Entre as 

universidades, 

existem projetos 

para jornalismo 

digital e 

programas de 

debates. Na área 

empresarial, 

existem projetos 

de conteúdos 

interativos para 

diferentes áreas  

Não produz 

material 

interativo 

para TVD 

Educativo Ainda não 

produz 

material 

interativo 

para TVD 

Produz 

conteúdos 

jornalísticos 

e educativos. 

No segundo 

semestre de 

2011  

produzirá   

conteúdos de 

entretenimento 

e serviços 

Ainda não 

produz material 

interativo 

para TVD 

Possui linhas de 

fomento do 

governo federal 

para produção 

de conteúdos 

digitais 

interativos para 

TVD? 

Existem 

iniciativas na 

EBC e no 

Ministério da 

Educação, mas 

não são voltados 

para conteúdos 

digitais 

interativos. 

Em 2009, o 

Ministério da 

Cultura lançou 

um edital que, 

entre outros 

temas, 

contemplava 

conteúdos para 

TVDi. 

As iniciativas do 

governo 

brasileiro até o 

momento se 

encontram na 

área tecnológica, 

de 

desenvolvimento 

do Ginga. 

Não Sem dados Não A Unidade de 

Fomento para  

produção  de 

conteúdos 

para televisão, 

internet e 

videojogos do 

governo 

argentino 

começou a 

funcionar em 

março de 2011 

Sem dados Venezuela Colômbia Peru Argentina Uruguai 

Fonte: CASTRO, 2010 
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A partir do quadro acima, é possível observar  que: 

 

1. Apenas Argentina mudou radicalmente a lei do audiovisual para adaptar-se às 

mídias digitais. Nos demais países foram feitas pequenas modificações e no 

Brasil, ainda não há lei atualizada para radiodifusão e telecomunicações; 

2. Apenas Colômbia juntou ministérios e criou Ministério das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (Mintic); 

3. O Brasil anunciou a criação de um centro nacional no final de 2008, mas o 

projeto não saiu do papel; propôs políticas públicas no final do governo Lula 

para desenvolver a indústria de conteúdos digitais, mas ainda não foram 

analisadas e adotadas pelo governo de Dilma Rousseff; 

4. Nenhum dos países estudados possui ainda um centro nacional de produção de 

conteúdos digitais; 

5. Argentina e Paraguai anunciaram a criação de um centro comum para 

desenvolvimento de conteúdos digitais interativos voltados para TVD no 

começo de 2011, que deverá ser  colocado em prática até o final do ano; 

6. Argentina e Colômbia anunciaram em 2010 a construção de pólos de 

desenvolvimento estaduais, mas apenas na Argentina será possível conhecer as 

primeiras produções (são 180 programas de 30 minutos para telejornalismo 

digital) ainda no primeiro semestre de 2011; 

7. As iniciativas realizadas no Brasil na área de conteúdos digitais são específicas e 

limitadas a alguns ministérios, pois o país ainda não conseguiu desenvolver 

políticas interministeriais de porte para tornar-se referência interna, dentro do 

próprio país, embora seja referência em termos de padrão para  outros países; 

8. Somente Argentina adotou política de barateamento do conversor digital, 

embora os 40 mil produtos importados em 2010 e doados à população de baixa 

renda não possuam canal de retorno.  

9. Brasil e Uruguai estão desenvolvendo projeto privado conjunto para oferecer 

caixas de conversão do modelo analógico para o digital com recursos interativos 

a baixo preço, mas não deverão estar no mercado antes do final de 2011; 

10. Peru vai receber em 2011, da Agência Brasil de Cooperação, dois laboratórios 

para incentivar a produção de aplicativos e conteúdos digitais interativos: um 
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voltado para o aprendizado e desenvolvimento do middleware Ginga e outro 

voltado para a construção de conteúdos audiovisuais digitais interativos. 
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Considerações Finais 

 

        Como já comentei em trabalhos anteriores, as chamadas indústrias de conteúdo 

digitais vão mais além do que representar a identidade cultural dos seus povos e a 

possibilidade de gerar bens simbólicos que movem sentimentos, comportamentos e 

novos hábitos nas pessoas através dos produtos culturais que geram. As indústrias de 

conteúdo digitais e a convergência entre as diferentes plataformas tecnológicas podem  

ser um importante fator no desenvolvimento sustentável através da geração de políticas 

públicas que colaborem para a inclusão social e digital dos países latino-americanos. 

Trata-se de um mercado que move cifras situadas na casa dos bilhões de dólares, 

dinheiro que pode fazer diferença na qualidade de vida de uma nação.  

       Exemplo desses valores vem sendo apresentados desde 2004 pela Unesco ao 

informar que o peso econômico das chamadas indústrias culturais e criativas  no mundo 

era de 1,3 bilhões de dólares anuais. No entanto, a América Latina representava uma 

parcela pouco significativa dos bens culturais, já que o maior aporte de produção de 

conteúdos vinha do Reino Unido, dos Estados Unidos e da China. Aliás, a América 

Latina aparecia (e ainda aparece) nos dados oficiais como “boa” consumidora de 

produtos audiovisuais, sejam eles analógicos ou digitais. 

      Em 2007, a Price Waterhouse Coopers apontava a América Latina como uma das 

regiões mais rentáveis para o recebimento de bens e serviços multimeios. As projeções 

da consultoria indicavam uma expansão de 6,3% nas receitas de informação e 

entretenimento no período 2004-2008. Já o relatório DigiWorld América Latina 2007  

analisou o desenvolvimento digital (telecomunicações, desenvolvimento da informação, 

eletrônica de consumo e serviços audiovisuais) da região e as principais economias que 

a integram. Segundo aquele relatório, o mercado continuava em crescimento e em 2005, 

os latino-americanos representavam uns 7% do mercado digital, um espaço dominado 

atualmente por Europa e pelos Estados Unidos, com 71% do total
122

.  

                                                           
122 O Instituto Audiovisual e de Telecomunicações da Europa (Idate), também chamado Digiworld, 

informou em junho de 2008 que o mercado mundial de tecnologias digitais superou  pela primeira vez a 

cifra de 3 bilhões de euros. Em 2005  houve crescimento de 5,5% em relação a 2006, com movimentação 
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       A América Latina é considerada uma região rentável para o recebimento de bens e 

serviços multimeios. Isso significa que há um amplo mercado para a produção de 

conteúdos audiovisuais digitais na região a espera de oportunidades para serem 

desenvolvidos. 

      Trata-se de uma indústria que não pára de crescer. Segundo a consultoria 

Pricewaterhouse Coopers, o peso econômico do setor cultural no mundo passou de US$ 

1,3 bilhão, em 2005, para US$ 1,8 bilhão, em 2010, com uma taxa de crescimento de 

6,6% ao ano, acima da média da economia mundial. No nos EUA, por exemplo, isso 

representa 10% do Produto Interno Bruto (PIB) somente na área do entretenimento, sem 

incluir nesses cálculos  as possibilidades de negócios voltados para educação à 

distância, cultura, saúde, cidadania ou de serviços  digitais interativos.  No Reino Unido 

também se tornou uma área estratégica há mais de 10 anos. Desde o final do século XX 

(1998), o governo britânico passou a considerar a inovação, a criatividade e o mundo 

digital como temas de alta prioridade, chegando a criar um ministério específico para 

isso. 

      Para promover essa indústria na Região é preciso que os países estejam preparados 

para desenvolver políticas públicas para o setor, que envolvam: 

1. Qualificação e atualização profissional;  

2.    Mudança e atualização dos currículos dos cursos universitários; 

3. Orçamento para estimular a pesquisa e a produção de conteúdos digitais 

interativos para várias áreas, como educação a distância, telejornalismo, 

entretenimento, cultura, serviços bancários;  

4. Estímulo a criação de centros de produção local ou nacional; 

5. Estímulo a produção de conteúdos digitais pelas comunidades; 

6. Estímulo a arranjos produtivos que incluam os diversos setores sociais, como 

associações, cooperativas e produtores independentes. 

                                                                                                                                                                          
de 2,75 bilhões de euros, no conjunto do setor que inclui Telecom, informática, internet, televisão, mídias 

eletrônicas de consumo, graças, sobretudo,  a dinâmica dos serviços digitais (software, aplicativos e 

conteúdos para TV, telefonia e internet) que responderam por parte de  75% do crescimento total. 
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       Tais políticas públicas devem levar em consideração o perfil de cada país 

analisando-os de forma transversal e sistêmica
123

. Ou seja, os projetos devem ser 

desenvolvidos de maneira relacionada, recordando que a infra-estrutura de redes, a 

banda larga e as torres de transmissão são tão importantes quanto os projetos de P&D 

para produção de conteúdos audiovisuais digitais. Isso porque são eles que vão tornar 

possível que os conteúdos audiovisuais públicos  cheguem de forma gratuita à 

população  através das diferentes plataformas tecnológicas. 

       A proposta de políticas públicas que tenha como meta a inclusão social e o 

desenvolvimento sustentável através de projetos transversais e sistêmicos significa  que 

os ministérios devam trabalhar em conjunto e não a partir de projetos isolados, como 

ainda ocorre no Brasil.  Não é suficiente pensar em  infra-estrutura sem pensar o 

estímulo a projetos de P&D em hardware, middleware, softwares e produção de 

conteúdos digitais para TV, radio e cinema digital, celulares, videojogos em rede e 

computadores mediados por internet, assim como a para convergência tecnológica. 

Esses projetos devem incentivar  micro, pequenas e médias empresas, assim como a 

academia e os produtores independentes a trabalharem em conjunto, desenvolvendo 

projetos transdisciplinares
124

 que envolvam profissionais de diferentes áreas e regiões. 

       Desenvolver um projeto estratégico de médio e longo prazo para um país  significa 

também o envolvimento de vários ministérios ou secretarias, caso contrário o que se 

observa são boas intenções de caráter isolado, que não caracterizam políticas públicas 

ou um plano estratégico de Estado
125

. Assim, corre-se o risco de repetir o que já 

acontece na exportação de conteúdos audiovisuais analógicos na Região. Ela existe e é 

                                                           
123

 Por sistêmico entendo o paradigma emergente que se contrapõe ao pensamento reducionista-

mecanicista do século XVII. O pensamento sistêmico acredita que o  racionalismo científico não dá conta 

de explicar a complexidade do mundo e da realidade, onde os elementos estão interligados. 
124

  Para saber mais sobre transdisciplinaridade, ver a Carta da Transdisciplinaridade, publicada em 1994, 

disponível na internet. 
125

 Aqui quero diferenciar as políticas públicas de um governo e as políticas públicas proposta como plano 

estratégico de Estado. A primeira se restringe a apenas um governo e podem ser extintas quando muda o 

governante, mas no segundo caso tem caráter mais amplo. São desenvolvidas como estratégias de médio e 

longo prazo visando o desenvolvimento sustentável, independente do governo eleito. 
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significativa no Brasil, México, Colômbia e Venezuela, mas se restringe a exportação 

realizada pelos grandes grupos de comunicação da Região
126

.  

        Um projeto estratégico dessa abrangência necessita ser pensado como um projeto 

de estado, contando com a participação de vários ministérios  como o de indústria e 

comércio, das comunicações,  da ciência e tecnologia, da educação, das cidades, da 

cultura, do planejamento, do desenvolvimento agrário, da economia,  da agricultura, 

entre outros como o da saúde. Isso porque ao propor um Centro Nacional de Produção 

de Conteúdos Digitais ou pólos de produção estaduais e/ou locais com intercâmbio de 

conhecimento entre as diferentes regiões de um país  é preciso conhecer a proposta de 

cada ministério ou secretaria em suas diferentes áreas, como saúde, educação à 

distância, cultura, ciência e tecnologia, cidadania, etc., cruzando os  diferentes níveis de 

interesse e necessidades.  Além disso, é preciso envolver os Estados e cidades 

interessadas; a sociedade, os movimentos sociais, os empresários e a academia em tais 

projetos, incentivando parcerias público-privadas. 

       Os recursos destinados à inovação tecnológica – que neste contexto incluem os 

conteúdos audiovisuais digitais interativos – devem ser propostos envolvendo as 

diferentes especialidades, como Comunicação, Engenharia, Física, Informática, Artes,  

Biblioteconomia, Educação ou Design. Políticas Públicas que se proponham 

transversais e sistêmicas não podem ser desenvolvidas a partir do antigo paradigma da 

disciplinaridade e da visão individualizada entre as ciências.  As novas tecnologias da 

informação e da comunicação (TICs) e a convergência tecnológica exigem um olhar 

mais abrangente sobre o mundo e sobre as possibilidades de concretização de projetos 

em parceria. 

        Políticas públicas pensadas de forma transversal e sistêmica devem incluir 

estratégias de médio e longo prazo para formar engenheiros, informáticos, 

biblioteconomistas, educadores, designers e profissionais da comunicação que sejam 

constantemente desafiados a pesquisar e a trabalhar em conjunto. Indiretamente essas 

políticas públicas estarão colaborando para a formação de cidadãos que, ao trabalhar 

                                                           
126

 Na Argentina  as  empresas de comunicação não dominam toda a cadeia de negócios (passando pela 

produção, distribuição à exibição) e os pequenos, médios e os produtores independentes conseguem 

exportar seus conteúdos audiovisuais. 
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e/ou pesquisar em conjunto, poderão observar as diferentes visões  existentes na análise 

de um mesmo objeto de estudo, levando essa experiência para a vida social. 

 

Diferentes Perfis 

 

        Um projeto estratégico regional precisa levar em conta que nem  todos os países 

possuem o mesmo perfil de inovação. Isto é, nem todos podem estar preparados para o  

desenvolvimento de conteúdos para televisão e radio digital, celulares, livros digitais, 

computadores mediados por internet ou videojogos em rede. No entanto, poderão 

participar dos diferentes níveis da escala produtiva que envolve um projeto dessa 

envergadura desenvolvendo, por exemplo, aplicativos que colaborem para a usabilidade  

para a acessibilidade ou para o desenvolvimento de projetos interativos que estimulem a 

participação dos atores sociais nas distintas plataformas.  Podem ainda participar de 

outras áreas que colaborem para a cadeia de negócios que envolva a produção para o 

mercado interno e  a exportação de  aplicativos, serviços e conteúdos audiovisuais 

digitais na Região. 

 

Para Chegar ao Mundo Digital 

          

        Um dos primeiros passos da mudança para o mundo digital é a “formação dos 

formadores” em seus diferentes âmbitos. Isto é,  dentro da academia urge atualizar 

professores e pesquisadores para os novos conceitos, para as lógicas, habilidades, 

linguagens, formatos e conteúdos  interativos que as mídias digitais  permitem, entre 

eles o uso da interatividade, da interoperabilidade, de formatos com usabilidade, com 

acessibilidade, uso da multiprogramação ou de várias telas ao mesmo tempo, no caso da 

TV digital. Mas essa “formação” também é necessária para os formadores de opinião e 

gestores públicos, por exemplo, assim como necessita ser ampliada para toda sociedade 

através de projetos de alfabetização digital e de formação/atualização profissional. 
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       Quando me refiro aos professores e pesquisadores não estou tratando unicamente 

do campo de Comunicação, pois acredito que cada vez mais as Ciências da Informação, 

as Tecnologias da Informação, a Educação, o Design e as Engenharias estão, direta ou 

indiretamente, relacionadas ao tema da produção de conteúdos digitais interativos. 

Como dizia Paulo Freire, comunicação é diálogo na medida em que não é transferência 

de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos 

significados e  ( eu acrescentaria), esses significados são hoje cada vez mais complexos, 

sendo necessário dialogar com as demais ciências para compreendê-los
127

 com 

profundidade. 

      É preciso levar em consideração que, em pouco tempo, plataformas como a TV, o 

rádio e o cinema digital, os livros digitais, os celulares e os videojogos em rede deixarão 

de ser algo distante da realidade das populações latino-americanas e brasileiras e 

devemos estar preparados para estudar, pesquisar,  produzir, apreender e se apropriar de 

esta nova realidade. Também é preciso estar preparados -  sujeitos sociais - a colaborar 

para que as políticas públicas e a regulação da mídia eletrônica digital privilegie a 

inclusão social, a livre circulação das informações, a produção e apropriação de 

conteúdos, reduzindo a concentração de mídias existentes em nossas sociedades
128

.   

        Para quem ainda tem dúvida sobre a relevância do tema e de sua possibilidade de 

ajudar o desenvolvimento sustentável através da produção e exportação de conteúdos 

audiovisuais digitais, vale lembrar que América Latina e Caribe importam 70% dos 

conteúdos audiovisuais que atualmente consomem. Ou seja, somente a Região tem um 

amplo campo para a apropriação, produção, distribuição e consumo de conteúdos 

audiovisuais digitais desenvolvidos para as diferentes plataformas tecnológicas, 

particularmente para a TV digital. 
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 Compreensão no sentido dado por Edgar Morin (2001:43). A compreensão, para o pensador francês, 

vai além da comunicação, pois se trata de um fenômeno que mobiliza os poderes subjetivos de simpatia 

para entender uma pessoa ou uma situação. Sobre o tema ver o livro As Duas Globalizações, organizado 

por Juremir Machado da Silva. 
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 Embora este não seja o tema deste artigo, não se pode deixar de citar as relações contraditórias entre  a 

mídia no seio social. De um lado, há uma sociedade onde as pessoas  pela primeira vez na história têm a 

oportunidade de participar e interagir através de diferentes plataformas tecnológicas, mostrando que 

sempre foram ativas;  mas  na sociedade analógica não tinham oportunidade nem espaço de tornar pública 

suas opiniões. De outro, as tecnologias digitais colaboraram para aceleras a concentração das mídias  de 

características globais ou regionais, que convivem com  empresas  de comunicação locais e nacionais. 

Sobre o tema ver o livro mais recente de Manuel Castells, Comunicación y Poder, Madrid: Alianza 

Editorial, 2009. 
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Para finalizar, no que diz respeito aos países estudados, é possível dizer que o 

Uruguai tem um importante papel a desempenhar na cadeia produtiva da indústria de 

conteúdos digitais, pois já desenvolve aplicativos que poderão ser utilizados em projetos 

de TV digital interativa, além de ampliar o leque de produção de conteúdos interativos. 

O Peru da mostras de querer incorporar-se ao mundo digital, aproveitando a televisão 

como fator de inclusão social e digital e a  Colômbia, se reestrutura para posicionar-se 

como produtora de conteúdos digitais, interativos ou não, na região caribenha, enquanto 

a Venezuela não consegue avançar no projeto de televisão digital. Sem dúvida, a 

Argentina é o país que mais cresce no setor, particularmente porque já possui 

importante tradição em conteúdos audiovisuais de qualidade e uma produção 

independente que vende seus produtos para televisão argentina e exporta para vários 

países.  

Já o Brasil, país que desenvolveu o único middlware com interatividade, 

interoperabilidade e portabilidade em código aberto voltado para TV digital e para 

celulares, não consegue transferir para a área de conteúdos digitais todo o avanço que 

logrou ao desenvolver projetos tecnológicos para TVD. Isso ocorre por vários motivos, 

entre os quais: 

1.    a falta de percepção conjunta dos agentes do governo sobre a importância 

estratégica (simbólica e objetiva) da televisão na vida dos brasileiros, teimando 

em considerá-la um “produto de consumo cultural menor”; 

2.    a ênfase dos gestores públicos em resumir as plataformas digitais ao uso de 

computadores mediados por internet e mais recentemente no uso dos tablets
129

, 

como o IPad, embora estes aparelhos não sejam maioria entre a população e 

ainda não haja nem infra-estrutura de banda larga nem alfabetização digital para 

um projeto de dimensão nacional; 

3.    a falta de consolidação de políticas públicas e orçamento inter-ministerial que 

coloque a televisão pública brasileira como espaço de experimentação de 

conteúdos digitais interativos a partir dos vários canais que a multiprogramação 

permite; 
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 Proposta do Ministério das Comunicações  apresentada no começo de 2011. 
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4.    a ênfase na inovação vista apenas  enquanto tecnologia, sem levar em 

consideração os aspectos positivos da criatividade para a inovação, que 

possibilita novos modelos de negócios para produtos diferenciados, como 

conteúdos digitais interativos; 

5.    finalmente, a falta de um projeto conjunto – que envolva os diferentes atores 

sociais –  para posicionar o Brasil como um grande produtor de conteúdos 

digitais  (interativos e sem interatividade), que tenha como ênfase a inclusão 

social e o desenvolvimento sustentável. 
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Glossário130
  

 

A 

Acessibilidade – instituições e plataformas digitais devem, segundo a lei brasileira, 

oferecer acesso às pessoas com necessidades especiais. A lei inclui desde rampa de 

acesso a cadeirantes nos telecentros, passando por computadores adequados a 

cadeirantes e pessoas com problemas de audição e visão. Inclui ainda programas 

(softwares) e conteúdos voltados para necessidades especiais. 

 

Analógico – sistema de transmissão de áudio, vídeo e dados transmitidos por corrente 

elétrica alternada, gravados diretos nos suportes. Já no sistema digital, mesmo gravado 

direto nos suportes, o sistema de transmissão é binário, sendo mais eficaz por sofrer 

menos interferência. 

 

B 

Broadcast – sistema de radiodifusão usado pela TV aberta e pelo rádio que consiste no 

envio de uma mesma informação de áudio e/ou vídeo para várias pessoas ao mesmo 

tempo de forma gratuita. 

C 

Canal de retorno – permite a interatividade entre o campo da produção e o campo da 

recepção em plataformas tecnológicas como a televisão digital. 

 

Caixa de conversão – também conhecida como Set Top Box em inglês.  Permite a 

transformação do sistema analógico para o digital. Quando possui  o middleware Ginga 

embutido, permite diferentes níveis de interatividade através da televisão. 

 

CDMA - Code Division Múltiple Acess ou Acesso Múltiplo por divisão de Código. 

 

Ciberespaço – para Pierre Levy é o novo meio de comunicação que emerge da 

interconexão mundial dos computadores. Podemos considerar o ciberespaço uma 

plataforma imaterial, que só ganha materialidade ao ser utilizado em um aparelho 

digital. 

 

Cibercultura – o criador do termo, Lévy (2007:01),  se refere ao conjunto dos sistemas 

culturais surgidos em conjunção com as tecnologias digitais e que são dominantes nas 

áreas de informação, comunicação e conhecimento, assim como de pesquisa, produção, 
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organização e administração. Ele considera que a cibercultura designa o conjunto das 

técnicas (materiais e intelectuais), das práticas, das atitudes, dos modos de pensamento e 

dos valores que se desenvolvem conjuntamente com o crescimento do ciberespaço. 

 

Complexidade - Edgar Morin, que vê o mundo como um todo indissociável e propõe 

uma abordagem multidisciplinar e multirreferenciada para a construção do 

conhecimento. Segundo Edgar Morin (Introdução ao Pensamento Complexo, 

1991:17/19): "À primeira vista, a complexidade (complexus: o que é tecido em 

conjunto) é um tecido de constituintes heterogêneos inseparavelmente associados: 

coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. Na segunda abordagem, a complexidade é 

efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, 

acasos, que constituem o nosso mundo fenomenal”. A proposta da complexidade é a 

abordagem transdisciplinar dos fenômenos, e a mudança de paradigma, abandonando o 

reducionismo que tem pautado a investigação científica em todos os campos.  

 

Conteúdos digitais - compreendidos como  todo material de áudio,  imagem,  texto ou 

dados oferecidos às audiências pelas diferentes plataformas tecnológicas. 

 

Creative Commons – projeto idealizado para permitir a padronização de declarações de 

vontade no tocante ao licenciamento e distribuição de conteúdos culturais em geral ( 

textos, músicas, filmes, vídeos, imagens, fotos, etc), de modo a facilitar seu 

compartilhamento e recombinação, sob a égide da cultura do copyleft. 

 

D 

 
DBV-T -  Digital Video Broadcasting Sistem. Sistema de transmissão europeu de TV 

digital. 

 

E 

Economia criativa -  modelo que compreende a arte e a cultura como espaço para 

agregar valor a bens e serviços, vem sendo adotado pelo Ministério da Cultura do 

governo Dilma Rousseff, que acaba de criar Secretaria especializada no tema, a 

exemplo do governo britânico no final dos anos 90 do século XX. Inclui  diferentes 

segmentos de negócios – como moda, design, arquitetura, audiovisual, educação, 

artesanato, turismo, museus e novas mídias.  

 

Economia digital – abrange os setores da economia que se baseiam nas tecnologias 

digitais, como telecomunicações, tecnologias da informação, bens eletrônicos e serviços 

audiovisuais digitais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Edgar_Morin
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paradoxo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intera%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Retroac%C3%A7%C3%A3o_Positiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Determinismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acaso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B4meno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reducionismo
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Economia da Cultura – Esse setor da Economia se dedica a definir políticas e 

estratégias para produtos que tem, ao mesmo tempo, potencial econômico e valor 

simbólico (mensagens, identidade, valores). Também conhecida como economia 

cultural, é um ramo da Ciência Econômica que estuda os efeitos de toda atividade 

econômica ligada a uma manifestação artística e criativa de uma sociedade incluindo as 

atividades relacionadas a  memória, folclore e ficção. Ou seja, inclui  um conjunto  de bens 

e serviços que vai desde um livro, a exibição de um filme em uma sala de cinema, na 

televisão aberta ou por assinatura, até moda, os museus, o turismo cultural e a arquitetura.  

 

F 

Fanfics - Estórias desenvolvidas na internet, em geral através do computador,  a partir 

de um ou mais personagens já conhecidos, como Harry Potter ou Batman ou de uma 

estória conhecida. Uma fanfic permite a criação de novos personagens, como os 

familiares de Herminione, no caso de Harry Potter ou familiares do  mordomo Alfred, 

no caso de Barman, desconhecidos do público nas estórias originais.  As fanfics, apesar 

de pouco estudadas no mundo acadêmico, apresentam uma nova dimensão do potencial 

dos criadores de conteúdos digitais, que recriam mundos literários conhecidos, 

ampliando-os consideravelmente. Alguns autores, como J.H Krowling, de Harry Potter, 

permite que os fans se apropriem do textos originais  e os recriem e/o ampliem, desde 

que não sejam usadas cenas de sexo e uso de drogas. 

G 

Geografia econômica - A  geografia econômica concentra-se no comércio intra-setorial 

e estuda a aglomeração possível e os efeitos multiplicadores de países semelhantes e 

vizinhos cujos níveis de Produto Interno Bruto (PIB) são parecidos. 

 

H 

HDTV – sigla de High Definition to Digital Television, mais conhecida como alta 

definição. Melhora sensivelmente a imagem e o som na TV digital, em aparelhos que 

possuam 720 linhas. 

 

I 
Inovação - compreendida como “a implementação de um produto (bem ou serviço) 

novo ou significativamente melhorado ou um processo ou um novo método de 

marketing  ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização 

do local de trabalho ou nas relações externas, segundo o Manual de Oslo/OECD 

(2005:46)". Para a pesquisadora Marly Carvalho, a inovação é um processo que se inicia 

pela percepção de um novo mercado e/ou oportunidades de novos serviços para uma 
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invenção de base tecnológica que conduz ao desenvolvimento, produção e marketing 

em busca do sucesso comercial da inovação.  

 

Interatividade – relação que se estabelece entre o campo da produção e da recepção, 

onde os atores sociais passam a interagir, em diferentes níveis, com os produtores e/ou 

editores de audiovisuais digitais, podendo participar, comentar ou mesmo produzir 

conteúdos para enviar a uma empresa. Até pouco tempo a interatividade analógica era 

restrita ao rádio e a interatividade digital, aos computadores e rádio. Atualmente, inclui 

a TV digital, os celulares e os videojogos em rede. 

 

Interoperabilidade – sistema de reconhecimento de códigos digitais entre as diferentes 

redes, sistemas, middlewares e softwares.  

 

IPTV – Internet Protocol Television. Protocolo que permite o uso da TV nos 

computadores e da  internet na TV. 

 

ISDB-T – sigla de Integrated System for Digital Broadcasting Television – terrestrial. 

Sistema de modulação japonês para TV digital que incorporou tecnologia brasileira, 

entre elas o middleware Ginga. Também conhecido como sistema nipo-brasileiro de TV 

digital. 

 

  

M 

Mídia - uma mídia, segundo Eliseo Verón (2001), é a articulação de uma plataforma, de 

um suporte, mais  uma prática social.  

 

MSN - Sigla de Microsoft Service Network, que é o programa de mensagens 

instantâneas on-line criado pela Microsoft. Possibilita que as pessoas se comuniquem 

em tempo real através de internet. 

 

Middleware - Camada de softwares  que permite a interatividade e a interoperabilidade 

entre os diferentes padrões de TVD.  O middleware Ginga é uma invenção brasileira em 

código aberto que foi desenvolvida nos laboratórios da PUC-RJ e da UFPB. Trata-se do 

primeiro padrão tecnológico desenvolvido no país a ser reconhecido pela União 

Internacional de Telecomunicações (UIT).  

 

Multidispositivos  - As plataformas tecnológicas que possibilitam a mobilidade, o 

deslocamento são os  celulares, a TV digital portátil, os computadores de mão  e os 

videogames portáteis. O conjunto dessas tecnologias são chamadas de  

multidispositivos. O termo se diferencia de multiplataformas, porque estas incluem a 

TV digital fixa e os computadores de mesa, por exemplo. 
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Multiprogramação – possibilidade de acesso a vários sub-canais dentro de um mesmo 

canal de TV digital.  

 

N 

Não intermediação - usada no sentido de que, a partir do uso e apropriação das 

tecnologias as tecnologias digitais, as pessoas podem produzir e circular informações 

sem a necessidade de uma empresa de comunicação. 

 

Não linearidade – também chamada navegação não linear, onde o acesso as 

informações pode ser realizado pela internet usada na televisão digital, permitindo 

novas informações dentro de um mesmo programa.  

 

P 

Plataformas Tecnológicas - Existem plataformas tangíveis e plataformas intangíveis. 

As plataformas tangíveis são os equipamentos onde se concretiza e circulam os 

conteúdos digitais. Exemplos de plataformas são tangíveis:  a TV digital, rádio e cinema 

digital, videogames em rede, celulares ou computadores mediados por internet.  Como  

plataforma intangível podemos citar a  internet, onde circulam e se multiplicam os 

conteúdos digitais sem os limites da matéria e da noção de linearidade. 

 

Políticas  Públicas  de Comunicação -  são aqui compreendidas a partir do relatório da 

Nova Ordem Mundial da Informação e da Comunicação (NOMIC) da Unesco nos anos 

80 que propunha as políticas nacionais de comunicação:  um conjunto de princípios e 

normas que orientam o sistema comunicacional de um país.  Em 1997, Sergio 

Capparelli associou o conceito de política cultural à comunicação. O autor gaúcho 

adaptou as noções de Política Cultural de Teixeira Coelho, entendida habitualmente 

como “o programa de intervenções realizadas pelo Estado, instituições civis, entidades 

privadas ou grupos comunitários com o objetivo de satisfazer o desenvolvimento de 

suas representações simbólicas”. De acordo com o pesquisador, ao substituir o termo 

cultura por comunicação, teremos um  outro  mais abrangente - o conceito de política de 

comunicação – que, no caso deste texto, enfatiza a democratização da comunicação e da 

informação, a redução dos desequilíbrios nas trocas nacionais e internacionais de 

informação e na produção de conteúdos audiovisuais.(CASTRO, 2005). 

 

 

Portabilidade – capacidade de transmissão de sinais digitais para plataformas portáteis, 

como a TV digital, computadores de mão e celulares. 
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S 

SBTVD – Sigla do Sistema Brasileiro de TV Digital. 

 

Sistêmico – entendido como o paradigma emergente que se contrapõe ao pensamento 

reducionista-mecanicista do século XVII. O pensamento sistêmico acredita que o  

racionalismo científico não dá conta de explicar a complexidade do mundo e da 

realidade, onde os elementos estão interligados. 

 

Software livre – programas que mantém o copyright, mas permitem a livre distribuição 

(copia), acesso ao código fonte e direito de alterar o programa. 

 

Standard TV – tecnologia padrão de TV digital, mais simples e com menos recursos 

que o sistema de alta definição, mas que permite o uso de maior número de subcanais. 

 

T 

TDMA - Time Division Multiple Acess ou Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo. O 

TDMA é um sistema celular digital que funciona dividindo um canal de freqüência em 

até seis intervalos de tempo distintos. Cada pessoa ocupa um espaço de tempo 

específico na transmissão, o que impede problemas de transferência. 

 

Tecnologia - aplicação de um conhecimento científico para alcançar um resultado 

prático. 

 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) - conjunto heterogêneo de 

técnicas, sistemas e aparelhos e/ou plataformas eletrônicas, máquinas inteligentes e 

redes informáticas que permeiam a vida social. Estão em constante crescimento e 

podem ser fixas ou móveis, gratuitas ou pagas. 

 

Transdisciplinaridade -  como bem lembra Jesus Martín-Barbero (2002),  trata-se da 

construção de articulações, de diferentes pontos de vista sobre o mundo em uma rede 

discursiva que se aproxima, dialoga e se transforma. 

 

U 

Usabilidade - desenvolvimento de projetos que sejam de fácil uso para a população, 

como por  exemplo teclados ou controles remotos com funções simples e claras. 

 

 


